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ZREALIZUJ WŁASNY PROJEKT KULTURALNY! 
Oferujemy Państwu wynajęcie lub zakup pełnej profesjonalnej infrastruktury do 

zorganizowania własnego zewnętrznego projektu kulturalnego.  
 

W latach 2015-2019 realizowaliśmy komercyjnie własny projekt. W okresie wakacyjnym lipiec-sierpień 

stawialiśmy w topowych lokalizacjach nadmorskich profesjonalne namioty kinowo-teatralne gdzie 

codziennie od godziny 10 do 22 odbywały się różnego rodzaju wydarzenia dla każdej grupy wiekowej.  
 

Ofertę Sceny Kulturalnej w każdej z lokalizacji wzbogacały działające 12 godzin dziennie kawiarnie oraz 

księgarnie wakacyjne. 
 

W związku z podjęciem decyzji o zakończeniu realizacji projektu, przeznaczyliśmy do wyprzedaży po 

atrakcyjnych cenach unikalne wyposażenie jakim dysponujemy.  Dla jednostek samorządowych lub 

organizatorów oferujemy możliwość jej zaupu w ccałości lub w części. Możiwe jest także skorzystanie z 

naszego doświadczenia w celu realizacji własnego projektu i realizowaniu własnych celów.  
 

Własna „Scena Kulturalna” jest doskonałą platformą do promocji miasta, regionalnej kultury i 

rzemiosła oraz lokalnego biznesu. 
 

Oferujemy: 

• Hale teatralno-kinowe z pełnym wyciemnieniem o powierzchni od 440 m2 do 1200 m2 oraz 

wyposażenie (m.in. podesty, krzesła, garderoba) 

• Cyfrowe projektory kinowe typu Barco II generacji, model DP2K-10Sx ze zintegrowanym 

serwerem 2TB, ekrany perełkowe 

• Zaplecze barowo-kawiarniane  

• Scena, podłogi 

• Nagłośnienie i oświetlenie 

• Nadzór i organizację 

• Dobór artystów współpracujących stale ze Sceną Kulturalną 
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Przedmiotem niniejszej oferty są jedyne w Polsce w pełni wyciemnione namioty kinowo teatralne. 

Obiekty są całkowicie prefabrykowane, przystosowane do wielokrotnego montażu i demontażu na 

dowolnym podłożu. Hale namiotowe są jednonawowe z dwuspadowym dachem o konstrukcji z profili 

aluminiowych ze stężeniami z lin stalowych. Zadaszenie i ściany boczne wykonane z plandeki PCV 

sklasyfikowanej pod względem stopnia palności jako niezapalny atestem wydanym przez ITB.  

 

 
 

NIEZALEŻNOŚĆ OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH! 

To jedna z kluczowych korzyści wynikających z wykorzystania proponowanego rozwiązania. W naszym 

klimacie wiele z imprez organizowanych „na wolnym powietrzu” nie dochodzi do skutku lub jest 

realizowana przy minimalnym uczestnictwie publiczności. Wykorzystanie naszych namiotów umożliwi 

realizację działań o dowolnej porze (pełne wyciemnienie) oraz przy niesprzyjających warunkach 

pogodowych.  

Często turyści przy niekorzystnych warunkach pogodowych nie mają alternatywy na spędzanie urlopu. 

My dajemy takie rozwiązanie. 

 

Rekomendujemy realizację projektu przy podziale namiotu na salę widowiskową (kino, koncerty, 

spotkania, etc.) oraz część handlową którą można wykorzystać na prowadzenie własnej działalności 

handlowej lub wynajęcie jej lokalnemu biznesowi. 
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PODSUMOWANIE KORZYŚCI: 

Dzięki zakupie w atracyjnej cenie infrastuktury oraz współpracy ze Sceną Kulturalną, zyskacie Państwo 

„od ręki” dostęp do sprawdzonych rozwiązań oraz infrastruktury wraz z doświadczoną obsługą dzięki 

któremu będzie można realizować własne cele w bezpośrednich kontaktach z odbiorcami oraz 

wzmacniać strategiczne projekty oraz propagować kluczowe treści w atrakcyjnej formie. 

➢ Dostęp „od ręki” do sprawdzonej infrastruktury i konceptu wizerunkowego i organizacyjnego 
➢ Niezależność od warunków atmosferycznych 
➢ Posiadana infrastruktura pozwoli na realizację działań skierowanych do różnej grupy wiekowej 
➢ Możliwość zorganizowania dowolnego wydarzenia:  

o koncerty muzyczne, kabarety 
o profesjonalne kino cyfrowe,  
o spektakle teatralne,  
o przedstawienia multimedialne dla dzieci, 
o spotkania z ciekawymi ludźmi, 
o warsztaty, zaangażowanie lokalnych domów kultury i artystów 
o i wiele innych. 
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➢ Optymalizacja kosztów: korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia oraz kontaktów z 
artystami jesteśmy dla Państwa w stanie przygotować kalendarz wydarzeń z atrakcyjnym 
programem w konkurencyjnych cenach 

➢ Profesjonalne zaplecze kawiarniane 
➢ Korzyści wizerunkowe dla Organizatora oraz Partnerów – promocja lokalnej kultury i biznesu. 
➢ Wsparcie organizacyjne 

 
 
Niniejszą ofertą objętych jest 6 namiotów o wymiarach zgodnie poniższą tabelą: 
 

 szerokość (m) długość (m) wysokość ściany (m) powierzchnia (m2) 

1. 23 20 3 460 

2. 20 30 3 600 

3. 22 30 3 660 

4. 20 25 3 500 

5. 20 25 3 500 

6. 25 25 3 625 
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NACZEPA DO TRASPORTU I MAGAZYNOWANIA HAL NAMIOTOWYCH 
 
Oferta obejmuję naczepę marki KRONE SDP 27 PROFI LINER (rok produkcji 206 i 2007) wyposażona w  
konstrukcją wewnętrzna pozwalającą na magazynowanie kompletnej jednej hali namiotowej wraz z 
wyposażeniem dodatkowym takim jak krzesłą, podesty, etc. Naczepa pozwala na magazynowanie oraz 
transport do wyznaczonego miejsca. 

 
 
 
 
OFERTA WYNAJMU: 
 
Koszty zależne są od wielkości namiotu oraz wyposażenia. Przykładowy kosztorys wynajmu na okres do 
60 dni dla namiotu o powierzchni 500 m2 wynosi   83 500 zł netto, oraz opcjonalnie 56 800 zł netto – 
koszt wyposażenia dodatkowego.  Kosztorys nie zawiera kosztu wynajęcia terenu, opłat lokalnych i 
podatków lokalnych, ubezpieczeń, opłat za media, produkcji materiałów i brandingu. 
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OFERTA SPRZEDAŻY - KOMPLETNA: 
 
W tabeli poniżej znajduje się przykładowy kosztorys zakupu dla jednego namiotu o powierzchni 500 m2. 
Oferowana cena namiotu wraz z naczepą wynosi 132 281 zł netto.  
 
Opcjonalnie oferujemy również zakup dodatkowego wyposażenia i infrastruktury towarzyszącej 
niezbędnych do kompleksowej realizacji projektu kulturalnego. Poniżej znajduje się podsumowanie 
kompletnej oferty oraz specyfikacja poszczególnych składowych.  
Oferowana cena namiotu wraz z naczepą i kompletnym wyposażeniem wynosi 234 467 zł netto. 
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WYPRZEDAŻ POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA 
Tym z Państwa, którzy nie są zainteresowani zakupem kompletnego zestawu oferujemy możliwość 

zakupu poszczególnych elementów wyposażenia, którego listę przedstawiamy poniżej. 

 

PROFESJONALNE PROJEKTORY KINOWE 

 

Ofertą sprzedaży objęte są 4 projektory  w stanie idealnym. Rok produkcji 2015. Projektory były używane 

2 miesiące w roku i regularnie serwisowane.  

 

Cena jednego projektora wraz z ekranem to 55 000 zł netto (cena nowego 131.500 zł). Cenie obejmuje 

również profesjonalny ekran kinowy Harkness Hall White Mat 1,4 o wymiarach 6,20 x 2,60 metra z 

rozkładaną konstrukcją oraz wysokowydajny wentylator wyciągowy. Opcjonalnie dostępna jest również 

aluminiowa wieża projekcyjna do zamontowania projektora. 

 
Kompaktowe profesjonalne projektory DLP kina cyfrowego dla ekranów do 10m 

 

✓ Barco DP2K10Sx to najnowszej generacji kompaktowy, w pełni zintegrowany projektor kinowy, 

który zaprojektowany został z przeznaczeniem dla mniejszych teatrów, kin niezależnych i domów 

kultury. 

✓ Projektor DP2K10Sx spełnia w pełni wymogi DCI (DCIcompliant projector) 

✓ Wysoka jasność dzięki doskonałej wydajności optyki, opatentowanym systemie obudowy 

engine’u oraz chłodzenia DMD. 

✓ Doskonałe odwzorowanie kolorów dzięki zastosowaniu standardowych lamp ksenonowych 

✓ Ostry obraz dzięki możliwości manualnego ustawienia konwergencji kolorów (technologia 

używana również w największych projektorach BARCO) 

✓ Zintegrowany Media Serwer z redundantymi dyskami. 

✓ Pełna zgodność z systemami 3D (zewnętrznymi i wewnętrznymi) 
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✓ Dopasowanie obrazu do każdego ekranu dzięki zmotoryzowanym obiektywom. łatwy transport, 

przenoszenie i instalacja dzięki uchwytom transportowym oraz modułowej architekturze 

projektora 

✓ Oszczędność kosztów eksploatacji dzięki wysokowydajnym lampom ksenonowym, systemom 

oszczędzania energii, filtrom wielokrotnego użytku. 

 

Parametry techniczne projektora 

 

Parametry Optyczne: 

Strumień światła 9000lm (z lampą 2.2kW ) 

Współczynnik kontrastu >1850:1 

Możliwe do zastosowania Lampy: 

2.2kW - 2.0kW - 1.6kW - 1.2kW - 800W 

Typoszereg Obiektywów Zoom: 

1.2-1.7 / 1.34-1.9 / 1.5-2.15 / 1.7-2.55 / 2.0 - 3.9 

 

Wymiary i waga: 

910mm x 625mm x 325mm 

56.5kG (66.5kG z Latarnią) 

Zintegrowane uchwyty do przenoszenia 

 

Wewnętrzny Media Serwer – firmowany przez Barco na bazie konstrukcji Doremi: 

2TB pamięci nadmiarowa w układzie RAID 5 

Gotowość dla HFR 3D aż do 120 fps 

Wyjście HDMI 1.4a (4K / BluRay 3D) 

Wejścia 2x HD-SDI 

Wsparcie dla plików MPEG-2 & H.264 

Opcjonalnie możliwy 3D Live streaming: RealD LIVE or Sensio Hi-Fi 3D 

 

 
 

 

KONTENERY GASTRONOMICZNE 

 

Ofertą sprzedaży objęte są kontenery gastronomiczne z pełnym wyposażeniem do uruchomienia punktu 

gastronomicznego/baru. Kontenery wyprodukowane na zamówienie w roku 2015. Zostały 

zaaranżowane i przystosowane do sezonowej letniej działalności gastronomicznej. Przystosowane są do 

przenoszenia przez HDS i transportowania. Przeznaczone do użytku pod zadaszeniem. 

Kontenery są wyposażone w urządzenia niezbędne do uruchomienia baru sezonowego zgodnie ze 

specyfikacją i cennikiem poniżej.  
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Lp. Pozycje kosztowe (kontener + wyposażenie) ilość 
cena jedn. 

netto 

1 Kontener gastronomiczny o wymiarach 7x3m 1 5 000,00 zł 

 Wyposażenie:   

2 
Zabudowa kontenera  
(blat roboczy z umywalką, półki magazynowe, szafka BHP) 1 3 300,00 zł 

3 Kostkarka do lodu natryskowa 28kg/24h - Stalgast 872282 1 1 600,00 zł 

4 Stół ze zlewem 2-komorowy – Stalgast 1 600,00 zł 

5 Stół chłodniczy 2-drzwiowy - Stagast 841026 1 1 600,00 zł 

6 Stół chłodniczy 3-drzwiowy - Stagast 841037 1 2 200,00 zł 

7 
Zamrażarka skrzyniowa 312l z pokrywą ze stali nierdzewnej  
- Stalgast 883312 1 1 200,00 zł 

8 Szafa gospodarcza metalowa ze zlewem (500x500x2000 mm) - Stalgast 1 400,00 zł 

9 Maszyna do popcornu Econo-Pop 16oz (170l/h) - PCO-Group 7B0014 1 2 600,00 zł 

10 Podgrzewacz do nachos 4,5 kg - PCO-Group 7B0038 1 500,00 zł 

 SUMA WSZYSTKICH POZYCJI KOSZTOWYCH  19 000,00 zł 

 

 

 

Poza wymienioną wyżej zabudową i wyposażeniem gastronomicznym kontener posiada kompletną 

instalację elektryczną z rozdzielnią i oświetlenie wewnętrzne.  

Cena kompletnego kontenera z wyposażeniem gastronomicznym to 19 000 zł netto. 

Cena samego kontenera z zabudową stałą bez wyposażenia gastronomicznego to 8 300 zł netto. 
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Specyfikacja wyposażenia gastronomicznego kontenera. 

Element wyposażenia: Zdjęcie Link Cena netto 

Kostkarka do lodu natryskowa 
28kg/24h - Stalgast 872282 

 
 

[LINK] 1 600,00 zł 

Stół ze zlewem 2-komorowy – 
Stalgast 

 

 
 

[LINK] 600,00 zł 

Stół chłodniczy 2-drzwiowy - 
Stagast 841026 

 

 
 

[LINK] 1 600,00 zł 

Stół chłodniczy 3-drzwiowy - 
Stagast 841037 

 

 
 

[LINK] 2 200,00 zł 

Zamrażarka skrzyniowa 312l z 
pokrywą ze stali nierdzewnej  
- Stalgast 883312 

 

 
 

[LINK] 1 200,00 zł 

https://stalgast.com/kostkarka-natryskowa-28kg-24h-chlodzona-woda
https://stalgast.com/stol-ze-zlewem-2-kom-p-z-polka-1400x600x850-mm-skrecany
https://stalgast.com/stol-chlodniczy-2-drzwiowy-agregat-po-prawej-stronie
https://stalgast.com/chlodnictwo/stoly-chlodnicze/stol-chlodniczy-3-drzwiowy-agregat-po-prawej-stronie
https://stalgast.com/zamrazarka-skrzyniowa-312-l-z-pokrywa-ze-stali-nierdzewnej
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Szafa gospodarcza metalowa ze 
zlewem (500x500x2000 mm) - 
Stalgast 

 

 
 

[LINK] 400,00 zł 

Maszyna do popcornu Econo-Pop 
16oz (170l/h) - PCO-Group 7B0014 

 

 
 

[LINK] 2 600,00 zł 

Podgrzewacz do nachos 4,5 kg - 
PCO-Group 7B0038 

 

 
 

[LINK] 500,00 zł 

 

  

https://stalgast.com/szafa-porzadkowa-z-umywalka
https://www.pco-group.com/popcorn-machine-econo-pop-16-oz.html?___store=gb&___from_store=de
https://www.pco-group.com/nacho-heater-for-4-5-kg.html
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Opcjonalnie kontener może zostać wyposażony w komplet urządzeń kasowych POS niezbędnych do 

uruchomienia trzech niezależnych stanowisk sprzedaży, zgodnie z poniższą specyfikacją. 

 

Lp. Urządzenie ilość 
cena jedn. 

netto 
wartość 

netto 

1 
Komputer HP ProOne 400 All-in-One  
(ekran dotykowy, POS) 3 1 000,00 zł 3 000,00 zł 

2 Czytnik kodów kreskowych Posiflex CD-3860U-L USB 3 90,00 zł 270,00 zł 

3 Drukarka bonowa Posiflex AURA PP 8800U-B /USB 2 600,00 zł 1 200,00 zł 

4 Szuflada kasowa Posiflex CR-4015B USB 3 100,00 zł 300,00 zł 

5 Router Teltonika RUT-950 2xSIM 1 500,00 zł 500,00 zł 

6 Komputer stacjonarny HP Z230 (serwer na zapleczu) 1 700,00 zł 700,00 zł 

7 Monitor Samsung 17" 1 100,00 zł 100,00 zł 

8 Drukarka HP 2055dn 1 300,00 zł 300,00 zł 

    6 370,00 zł 

 

Cena kompletnego kontenera z wyposażeniem gastronomicznym i urządzeniami kasowymi POS to   

25 370 zł netto.  

 

 

Powyższa wycena uwzględnia odbiór własny ze wskazanego miejsca na wybrzeżu, nie uwzględnia 

kosztów transportu. 

 

PODESTY SCENICZNE 

 

Ofertą sprzedaży objęte są profesjonalne podesty sceniczne firmy AluStage, wyprodukowane w 2015 

roku, mało używane, w pełni sprawne. Podesty oferowane są w kompletach ze wszystkimi elementami 

niezbędnymi do zbudowania sceny o wymiarach 6x4 m (24m2) zgodnie z poniższą specyfikacją. 

Oferowane ceny to 50% cen katalogowych za nowe elementy u producenta. 

Cena jednego kompletu to 10706 zł netto.  

 

 

KOMPLET: scena 6x4m (24 m2) ilość 
cena 
katalogowa 
netto za szt. 

oferowana cena 
sprzedaży netto 
za szt.  

wartość 
sprzedaży 
netto 

1 Podest sceniczny SCA-03 (2x1m) 12 1 200,00 zł 600,00 zł 7 200,00 zł 

2 Noga teleskopowa TLE-06 (60-100cm) 48 90,00 zł 45,00 zł 2 160,00 zł 

3 Klamra spinająca podesty SCD 01 26 28,00 zł 14,00 zł 364,00 zł 

4 Kostka samopoziomująca SCD 03 34 6,00 zł 3,00 zł 102,00 zł 

5 Klamra spinająca nogi SCD 05 10 26,00 zł 13,00 zł 130,00 zł 

6 Schody przegubowe SPS-03 (4 stopnie) 1 1 500,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 

     10 706,00 zł 
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KRZESŁA WIDOWNI 

 

Ofertą sprzedaży objęte są krzesła składane IKEA model Terje. Krzesła służą do ustawienia widowni w 

oferowanych namiotach teatralno-kinowych. Każdy z namiotów o określonych wymiarach ma 

rekomendowaną ilość krzeseł do ustawienia widowni zgodnie z poniższą tabelą.  

 

Oferowana cena za jedno krzesło to 15 zł netto.   

  

Cena nowych krzeseł u producenta to 59,90 zł brutto.   

Szczegóły  na stronie producenta: [LINK] IKEA TERJE  

 

https://www.ikea.com/pl/pl/p/terje-krzeslo-skladane-czarny-00222440/
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szer. (m) dł. (m) 

powierzchnia 
namiotu (m2) 

liczba krzeseł 
na widowni 

cena jedn. 
netto 

wartość netto 

1. 23 20 460 366 15,00 zł 5 490,00 zł 

2. 20 30 600 608 15,00 zł 9 120,00 zł 

3. 22 30 660 608 15,00 zł 9 120,00 zł 

4. 20 25 500 464 15,00 zł 6 960,00 zł 

5. 20 25 500 464 15,00 zł 6 960,00 zł 

6. 25 25 625 564 15,00 zł 8 460,00 zł 

    3074  46 110,00 zł 

 

 

WYPOSAŻENIE STREFY HANDLOWEJ - KSIĘGARNIA SEZONOWA 

 

Ofertą sprzedaży objęte jest wyposażenie strefy handlowej zlokalizowanej w przedniej części namiotu. 

Elementy wykorzystywane były jako księgarnia sezonowa. W skład kompletu dedykowanego do jednego 

namiotu  wchodzą: samonośna konstrukcje ścian o wymiarach 7 x 5m wraz z półkami oraz 3 wyspy 

sprzedażowe. Elementy widoczne na zdjęciu poniżej.  

Cena kompletu wyposażenia dla jednego namiotu to 8 000 zł netto. 
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NAMIOT EVENTOWY 6x4 

Ofertą sprzedaży objęte są namioty małe (eventowe) o wymiarach 6x4 m (6 szt.). Namioty 

wykorzystywane były jako strefy zabaw i animacji dla dzieci. Oferta obejmuje również sprzedaż 

namiotów wraz z wyposażeniem strefy zabaw dla dzieci zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej.  
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  Element ilość netto 

1 Namiot biały eventowy 6x4 m 1 3 800,00 zł 

        

2 Basen z kulkami (wymiary 2x2 m) 1 500,00 zł 

3 Zjeżdżalnia plastikowa do basenu 1 150,00 zł 

4 Zabawiacz - urządzenie zabaw multimedialnych 1 700,00 zł 

   5 150,00 zł 

 

  

  

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestii zorganizowania roboczego spotkania poświęconego 

przedstawionej ofercie wynajmu lub zakupu.  

 
Zapraszamy do kontaktu. 
 
Z poważaniem, 
Paweł Pacholarz 
Dyrektor Projektu 
KONTAKT: T: 603 188 468 ; lub Kamil Nowocin, tel. 698 865 127 , kamil@scenakulturalna.pl  
M: pawel.pacholarz@scenakulturalna.pl ; kamil@scenakulturalna.pl   

mailto:kamil@scenakulturalna.pl
mailto:pawel.pacholarz@scenakulturalna.pl
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