
 

   
 

ZAKRES ZAMÓWIENIA  

 
Na całość zamówienia składa się realizacja dwóch zadań, które są niepodzielne. 

1. Zaprojektowanie scenografii do wnętrza ciągu namiotów CNK na 25. Pikniku Naukowym 21 

maja 2022 r. 

Miejsce: PGE Narodowy.  

Projekt uwzględni zapotrzebowanie CNK na konkretne elementy scenograficzne (meble, ścianki, 

odgrodzenie części technicznych, kąciki kawowe, oznaczenia stanowisk, etc.).  

Centrum Nauki Kopernik, wraz z Polskim Radiem, jest organizatorem wydarzenia. Przestrzeń  

ekspozycji treści edukacyjnych instytucji powinna zatem zostać odpowiednio zaaranżowana  

i przygotowana. Stanowi też pierwszy punkt, jaki zwiedzający napotykają po wejściu na PGE 

Narodowy  (główna aleja). 

Ciąg namiotów CNK to w sumie 55 m długości, na które składa się 11 namiotów. 

Rozmiar jednego namiotu: podłoga 5x5m (25m2), wysokość min. 2.8 m 

Ciąg 11 namiotów składa się z 5 stref.  

 

Projektując layout scenografii, Wykonawca powinien uwzględnić: 

- Spójność i nawiązanie do tematu przewodniego Pikniku, którym w tym roku jest „Woda”, zwłaszcza 

w elementach dekoracyjnych czy odgradzających poszczególne strefy np. mogą to być szklane kule 

wypełnione wodą i roślinami wodnymi albo akwaria z wodą i roślinami wodnymi. Mogą być też brane 

pod uwagę dekoracje roślinne (nie sztuczne). 

- Nawiązanie kolorystyką scenografii do identyfikacji wizualnej CNK. 

- Projektowanie w duchu ekologicznym, najlepiej z materiałów biodegradowalnych, naturalnych, a 

przy tym mogących wytrzymać całodniową intensywną eksploatację. Należy zwrócić tez uwagę na to, 

by materiały były odporne na ewentualne złe warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz, ale i wysoka 

temperatura)  

- Założenie, że baza zbudowanej scenografii do namiotów ma posłużyć także podczas kolejnych edycji 

PN – stawiamy więc na jakość i takie wykonanie, by dawało możliwość złożenia scenografii, 

magazynowania i ponownego rozłożenia przy kolejnej edycji. 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Na projekt scenografii będzie się składać: 

a) Zaprojektowanie oznaczeń do poszczególnych stref, łącznie 6: Infopunkt, Wróbelki, Esero, PPK, 

KMO, Strefa VIP (nazwy robocze). Oznaczenia będą wisieć nad poszczególnymi strefami i będą 

wykorzystywać system wystawienniczy Formulate, który dostarczy CNK.  

• Dla czterech stref (każdej osobno) należy zaprojektować oznaczenia na trzech bokach o 

wymiarach 125 cm x 100 cm na systemie Heksagon Formulate 

• Do dwóch stref – każdej osobno, należy zaprojektować oznaczenia na systemie Ścianki 

Formulate oraz dodatkowe oznaczenie (strefa gospodarcza) 

- do strefy VIP należy zaprojektować oznaczenia na powierzchni 4m (szer) x 2,4m (Wys) - 

dłuższy bok oraz 2m(szer) x 2,4m(wys) – krótszy bok  

- do strefy Infopunkt należy zaprojektować oznaczenia na powierzchni 4m (szer) x 

2,4m(Wys) - dłuższy bok oraz 1m(szer) x 2,4m(wys) – krótszy bok 

- dodatkowo zaprojektowanie oznaczenia punktu gospodarczego na powierzchni o 

wymiarach 3m (szer) x 2,4m(Wys) - dłuższy bok oraz 1m(szer) x 2,4m(wys) – krótszy bok 

b) Zaprojektowanie ułożenia logotypu CNK na banerach na namiot oraz na „nogi” (całość 

montowana na kratownicę).  

Wymiary banerów na górę: 1x 15x1,5 m i 4x 10x1,5 m 

Baner na bok namiotu: 1x 5mx3m 

Baner-owijka na „nogach” kratownicy: 5 x 1mx3m  

Wszystkie wymiary to podstawa x wysokość. 

c) Zaprojektowanie scenografii do strefy VIP, uwzględniając wymienioną wyżej ściankę odgradzającą 

strefę gospodarczą, zaaranżowanie miejsca do siedzenia dla gości strefy. Dodatkowo 

uwzględnienie w projekcie wygrodzenia (barierki) oddzielającej tą strefę od alei stadionowej. 

Powinna to być konstrukcja, która nie będzie zasłaniać tej strefy, ale jednocześnie uniemożliwi 

wejście postronnym osobom. Powinna też być stabilna. 

W strefie VIP powinny znaleźć się miejsca do siedzenia dla minimum 8 osób oraz minimum 2 

stoliki kawowe (w zależności od propozycji zaaranżowania przestrzeni). Prosimy o propozycje 

bardziej eleganckie/ stylowe niż klasyczne kubiki lub siedzenia zrobione z palet (ale nie droższe). 

W strefie powinna zostać zaaranżowana podłoga. Dotychczasowym rozwiązaniem była naturalna 

trawa, która można wziąć pod uwagę, tak, jak i inne rozwiązanie - kluczowe, by podłoga była łatwa 

w montażu i demontażu. 

d) Zaprojektowanie dwóch przesłon pomiędzy strefą vip i strefami eksperymentów oraz między 

strefami eksperymentów a Infopunktem.  

Wysokość przesłon powinna wynosić nie więcej niż 1,60 m.  

Powinna to być konstrukcja lekka, ale bardzo stabilna. Nie może być ścianą, ani monolitem, 

powinna mieć półprzezroczysty charakter.  Zadaniem przesłon będzie uniemożliwienie przejścia 



 

   
 

pomiędzy strefami, ale jednocześnie nie mogą one odcinać wizualnie żadnej przestrzeni i powinny 

zgrabnie wpasowywać się w przestrzeń całego namiotu. 

 

Koncepcja scenografii powinna zostać dostarczona jako projekt wykonawczy w formie pliku PDF, z 

uwzględnieniem wymiarów planowanych elementów, rzutów pionowych i poziomych w podziale na 

strefy.  

 

 

 

2. Realizacja koncepcji scenografii poprzez produkcję lub wypożyczenie wszystkich elementów. 

Organizacja transportu (na event i odbiór po evencie) oraz montażu i demontażu wszystkich 

elementów scenografii w namiocie CNK, wynikających z koncpecji. Wyjątek stanowi montaż i 

demontaż banerów na kratownicę. 

 

Nadzór nad montażem i demontażem w terminie ustalonym z CNK - dzień poprzedzający event 

i/lub dzień eventu wszystkich elementów, za wyjątkiem banerów na kratownicy. 

 

Wykonawca powinien uwzględnić następujące wytyczne: 

- Banery powinny zostać wyprodukowane z siatki mesh oraz powinny być oczkowane (oczkami 

nierdzewnymi) co około 30 cm, a banery na nogi kratownicy powinny być oczkowane 

naprzemiennie względem siebie po obu dłuższych bokach 

- Gotowe materiały powinny mieć atesty niepalności, a pozostałe materiały muszą również 

spełniać wymóg niepalności, co Wykonawca poświadczy zaświadczeniem, którego wzór jest 

dołączony jako załącznik nr 6.. Zaświadczenie powinno zostać dostarczone do CNK do dnia 21 

marca 2022. 

- Ustalając godziny transportu, montażu i demontażu, Wykonawca powinien uwzględniać 

informacje przekazywane przez CNK, związane z imprezą masową, jaką jest Piknik Naukowy 

oraz wytycznymi PGE Narodowy dotyczącymi wjazdu i wyjazdu z PGE Narodowego.  

- Przy planowaniu wydruku grafik na systemie ścianek Formulate, należy uwzględnić zadruk jest 

jednostronny na materiale, a dwustronny na ściance. 

 

 

Wykonawca, przed rozpoczęciem zadania, będzie mógł obejrzeć system Formulate, który                

(w czasie ustalonym przez obie strony) do obejrzenia udostępni Centrum Nauki Kopernik.  

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. katalog Formulate 

2. Kratownica 

3. Heksagon Formulate foto 

4. mocowanie-srubowe-v1 

5. namiot CNK 2022_26.01.2022 

6. Zaświadczenie 

7. a) b) c) Identyfikacja wizualna 25. Pikniku Naukowego 

ZAŁĄCZNIKI  


