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do zrealizott,ania w rantach Budzetu Obyvatelsltiego Miasta Lubartotu

Nanra projektu: trattutnu dla iI Liceum 0golnoksztalcqcego irn,

Piotra FiLleja w Lubartowie
Kornpletna scena

L o ku li z ct cj cr p r o i e lclu
hdres, nr d:.itlki)

21-100 Lubartow, ul' Lubelska 68,

nr dzialki 4112,42,43,4412,4414.45,4612,4613,4614-47,48/2,4912-50.243'7lL
rv obrgbie l0

P od,stmv otve dane zglaszaiqcego proj e kt :

Imie i narwisko:
A cl t' e s zant i e s zka tt i a : h.fl

Nr telefonu:
Opis projektu:
1rr"go ioq'ir)' projekt, szaco,vane koszq, glotvne zaloZenia i (lzialania, kl6re b?dq po(li?te do.ieSo rcalizacJi, cele P,'oiekltt' adre:saci

D,'oiektu itD)

Projeh: Korupletna scena leatralna clla II LO,
Szacotvane kosz4t: 55 000,00 zl (pigcdziesiclt pigc tyS zl)

Dzialania: zakup i montaL szkohei sceny teatralnei,
Cele: wyposaZeirie szkoly w sceng, hora untoiliwi mlodzieiy realizacjg proiehbv,
wieczoiiotv poetyckich i innych iruprez, uroczystoici adresowanych do spolecznoici

Lubartotva
Atlresaci; ttczniowie II LO, chgttri mie.szkaficy miasta chcqcy uczestrticzyc w proieklach

teatlalnych organizoruatrych przez spolecznoi| il LO
Scena bgdzie ihq,ta clo realizacji warszfal.ol teatrahrych, pr4tgotowait do konhrsdw
teatralnych oraz irutych alrtyv'noici nviqzanych z edukaciq teafi'alnq.

tnale2rt uzasadnic Dotzebe realizacii proiektu, iaki problen rcaeiqte, konm bgdzie shd,l, dlaciego nalet:'go z''ealiz

v i qie p r o b lem or gani zacj i pr o.i e ktdw s c e n i c zny c h

przygofowytvanych przez mlodzieZ II LO. W wyniku zruiany siedziby mlodziei_il LO zostala
-pozbavviona 

nroilituoici tuystawiania projekthv teatralnych dla szerszego odbiot'cy np.
-rodzicow, 

shtchaczy (Jniwersytetu Trzeciego Wieht, senior|w. Plcrcdwka nie dyspontlie

odpowiednim wyposaZeniem. Dzialania kulturalne szkoly sq v'igc ograniczone.

Siena bgctzie sluic: mlodzieiy II LO, ale takie spolecznoSci lokalnei uczesfiriczqcei w 4tsi71

hilturalnyrn miasta.

opiniotvaniu projeklu; kosztorys szaamkowy, dokumentacjg technicznq, mape lttb szkic

sytuacyjny, zdjgcia htb inne materialy:
l. O/erta zakupu kompletnej sceny teatt'alnei dla szkoly
2, ......

Oiwiadczenia
2. Oswiadczam, ie podcrne w /ornrular'ru informacje sq zgodne z akfitalnyr?t stfi\eru prfienynl

i faktvcznvnt. 
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Data i podpis zglaszaiqcego proiekt:
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Zestaw do blldowv scenv sklada sie z nastepuiacvch slownvch ,element6w:

1. Alur.niniowych poclestow scenicznych wraz ze wszystkimi akcesoriami: nogarni

alu ntiniowym i, ztqczkam i, klamrami, schodkami, barierka nt i,

Z. Lekkiej korrstrukcji aluminiowej tworzqcej tzw. pudlo sceny: teleskopowych stup6w

no(nych, meclranizmu kurtyny i horyzontu, wspornik6w kuiis

3. Zestawu kotar: kurtyny gt6wnej, szali bocznych kurtyny, horyzontu sceny, kulis,

zaslony sceny (blendY)

Podesty scenv

Rama podest6w scenicznych wykonana jest z lekkich profili aluminiowych o wysoko:ici 8cm.

Zastosowanie takiej wysoko(ci ramy pozwala na sktadowanie nawet 25 podest6w w jednym

stosie. Dziqki temu zaoszczqdza siq du2o miejsca na sktadowanie podest6w oraz miejsca

podczas ich transportu.

Aluminiowy naro2nik podestu umoiliwia monta2

tak2e n6g okrqgrlcir o (rednicy 48 mm. lv'lonta2

u2ycia narzqdzi.

podest wyposa2ony jest w wysokiej jakoici 2Lmm sklejkq brzozowq w kolorze ciemny brqz,

kt6r"a jest pokr"yta n awierzchn iq a ntypo(lizgow4.

Lqczenie ram podest6w odbywa siq od boku za pomoce specjalnie zaprojektowanych

szybkozlqczy.

Schod.y i barierki montowane sq do ram.y podest6'"v za pomocq dedykowanych uchwyt6',v

monta2owych.

nog z pi'ofila od 40x40mm do 60x50mm a

n6g orJbywa siq w ciqgu kilku sekund bez
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Aluminiowa konstrukcia no6na dla kurtvr!

Do wykonania ,,pudla" sceny zaprojektowano specjalnE konstrukcjq aluminiowq. Najdlu2szy
element posiada wymiar max. 500cm,

Slupy no5ne zostaty zaprojektowane jako teleskopowe a wykonane sq z profili aluminiowych
o przekroju kwadratowym, przy czym dolny segment slupa posiada przekr6j max. 100 x
L00mm.

Slupy sq montowane do ramy podest6w za pomocq specjalnie zaprojektowanych polqczefi w
system ie btyskawicznego monta2u.

Ka2dy slup wyposa2ony jest we wciqgarkq pasowE, za pomocE kt6rej sq podnoszone kolejne
segmenty slupa a2 do uzyskania 2qdanej wysoko6ci.

Slupy noSne stojE na stalowych stopach, kt6re sq wyposa2one w kola transportowe.
Rozwiqzanie takie jest du2ym ulatwieniem poniewa2 pozwala na bezproblemowy transport
slup6w bez koniecznoSci ich podnoszenia.

Czq6i g6rna konstrukcji (slu2qca do zawieszenia kurtyn i kulis) wykonana jest ze specjalnego
profila aluminiowego o przekroju 115 x 65mrn. Profil ten zapewnia odpowiedniq sztywnoSi
szyny na dlugo6ci 5m bez koniecznoSci u2ywania dodatkowych wspornik6w po6rednich. lrrofil
posiada 7 rowk6w monta2owych, 1 tor wewnqtrz szyny do prowadzenia w6zk6w
kurtynowych i 2 tory do wewngtrznego prowadzenia linki.

Frontowa prowadnica aluminiowa wyposa2ona jest w komplet akcesori6w do otwierania i

zamykania kurtyny gl6wnej, tzn. przekierowanie pionowe i poziome dla liny, w6zki
prowadzqce, rolki kurtynowe, lqczniki szyny oraz uchwyty monta2owe wraz z prQtem
aluminiowym do zawieszenia blendy materiatowej prowadnicy.

Tylna prowadnica aluminiowa wyposa2ona jest w komplet rolek do zawieszenia i przesuwania
horyzontu oraz uchwyt6w monta2owych wraz z prqtem aluminiowym do zawieszenia blendy
m aterialowej prowadnicy.

Boczne prowadnice aluminiowe posiadajq na ka2dq stronq sceny po dwa stalowe wsporniki
kulis. Wsporniki majq dlugoSi 80cm, wykonane sq z profila 40 x 20mm, ich monta2 odbywa
sig do boku prowadnicy aluminiowej. Wsporniki posiadajq mo2liwo(i obracania siq oraz
blokowania w dowolnie wybranym polo2eniu w zakresie O - i.80 stopni.

Czq6i g6rna konstrukcji jest montowana do stup6w za pomocq specjalnie zaprojektowanych
polqczeri w systemie btyskawicznego montaiu.

Montaz konstrukcji g6rnej oraz kotar odbywa sig na wysokoici okolo 2m, po czym calo6i jest
podnoszona za pomocq systemu teleskopowego slup6w i wciqgarek pasowych.

Materiafu kurwnows

Wszystkie elementy kotar: kurtyna gl6wna, szale boczne, zastonka szyny kurtynowej, kulisy,
horyzont, zaslonka horyzontu wykonane sq z pluszu scenicznego typu Tervira CS o gramaturze
ok. 415g/m2 z atestem na trudno zapalno66. Material typu Trevira CS posiada specjalne
wla6ciwoSci, kt6re powodujq, 2e nawet po d{ugotrwalym le2eniu w kartonie po zawieszeniu
material pozostaje niepognieciony i bardzo ladnie siq uklada. Standardowe kolory to:: czerfi
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granat, bordo. Marszczenie kurtyny
tapicerska i nabite oka, u dolu jest
ku rtyny.

gl6vunej wynosi 50%, na g6rze jest wszyta ta6ma

uszyta kieszeri urno2liwiajqca ewentualne dor:iq2enie

SZKOLNA SCENA TEATHiALNA 5 x 4m, wysokoS6 60cm
Podesty sceniczne llo5d

Podest PS BSC 100 x 200cm z ptytE antypo5lizgowq i

wodoodpornq
Noga o statej wysoko6ci 50cm (komplet 4 szt.)
Schody dwustopniowe (komplet)
Barierka 2m

Barierka Lm

cena netto warto5d netto

10

10

2

4

1

699,00

89,00

499,00

259,00

189,00

6 990,00

890,00

998,00
1 n?6 nn

189,00

10 103,00SUMA NETTO - podestv sceniczne:

Konstrukcja noina dla kurtyn
4 stupy noSne, mechanizm kurtyny, mechanizm
horyzontu, profile boczne 2szt, wsporniki kulis 4 szt,

system podnoszenia 1 18 000,0C

SUMA NETTO - konstrukcia 18 000,00

Okotarowanie sceny

Kurtyna dwuczq5ciowa, horyzont, kulisy 4 szt., lambrekin
sceny, zastonka szyny kurtyny i horyzontu 1 10 500,00

I
l wARTOsf NEfiO: 38 603,00

vAT 23%l 8 878,69

WARTOSC BRUTTO: 47 48L,69

OPCJONALNIE: w6zek transportowy do podest6w: 139921 netto +23%V Nf= 172A,7721 brutto

Warunki realizacii zam6wienia:
Termin dostawy: 4-6 tygodni od daty otrzymania zam6wienia
Koszt dostawy, montaiu, szkolenia: 2 000,00 zt netto+23% VAT
Platno56: przedptata: 50% w dniu zto2enia zam6wienia,SAYo r,rr dniu montaiu
Gwarancja: 24 miesiqce
Waino6d oferty: 30 dni

W przypadku jakichkolwiek pytari bardzo proszq o kontakt.

Z powa2aniem

Beata Komosa

BSC SYSTEM
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Lubart6w, 25.02.2020 r.
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Urzad lliasta Lubart6uJ
ul . Jana Par'rla II 12
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PrzyjQto PrzEz:
Itiagdalena Misztal

Urz4d Miasta Lubart6w

W odpowiedzi nit pismo znak:,4.0,3041102020 z dnia 24 lutego 2020 r.

w uzupelnieniu zlo2;one,,Eo przeze mnio projektu ,,Kompletna scena teatralna dla

II Lic,sum OgSlnoksztalcqcego im. PiLotra Firleja w Lubartowie" do realizacji

w ramach Budzetu Obywatelskiego na 2020 rok w zalEczeniu przekazujE zgodg

dyrektor II Liceum og6lnoksztalc4cego vr Lubartowie na jego realizacjg.
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Adres

21-100 Lubart6w,

ul. Lubelska 68

www.lo2lubartow.ol

email:

szkda@lo2lubartor.pl

tel: 041/81i4 37 16

fax 0-81/81i5 20 86

ll Liceum Og6lnoksztaNcqce im. Piotra Firleja
w Lubartowie
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Nasz znak ll 10.071 .3.612020

Lubartow, 25.02.2424 r.

ZGODA

Dyrekcja ll Liceum Ogolnoksztalcqcego im. Piotra Firleja w Lubartowie wyra2a

zgodg na realizacjq projektu ,,Kompletna scena teatralna dla ll Liceum

Og6lnoksztalcqcego im. Piotra Firleja w Lubartowie" zlo2onego przez Pana Roberta

Komorowskiego, zam. 21-10A Lubart6w, ul. Hutnicza 40, do realizacji w ramach Bud2etu

Obywatelskiego Miasta Lubartow na rok 2020.

Z powa2aniem


