
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Zamawiający: 

Biuro Programu „Niepodległa” 

ul. Jasna 24 00-054 Warszawa  

kontakt@niepodlegla.gov.pl 

Strona internetowa https://niepodlegla.gov.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz na  podstawie  par. 4 ust. 1 pkt 7 

Regulaminu udzielania zamówień z zakresu 

działalności kulturalnej z kategorii: 

 X      Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale,  

          widowiska, spektakle teatralne 

        Produkcja materiałów przeznaczonych do 

emisji  

       w telewizji lub Internecie 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania Kompleksowa produkcja uroczystego koncertu z okazji 

102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

w dniu 08 listopada 2020 roku w przestrzeni Teatru 

Polskiego w Warszawie pt. Koncert dla Niepodległej 

„Kulka / Paderewski / Kulka. 

Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu 

zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, 

termin realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

1) opracowania scenariusza Koncertu stworzenia 

projektu scenografii i nadzoru nad jej 

powstaniem, stworzenia dokumentacji 

technicznej sprzętu oświetleniowego oraz 

nagłośnienia  

2) zapewnienia udziału w Koncercie wszystkich 

artystów wykonawców /Gaba Kulka, Konstanty 

mailto:kontakt@niepodlegla.gov.pl


Andrzej Kulka, Sinfonietta Cracovia / , i wykonania 

przez nich programu artystycznego zgodnie ze 

scenariuszem, 

3) zapewnienia charakteryzacji Artystów i 

prowadzących, zapewnienia kostiumów dla 

Artystów i prowadzących  zaangażowanych 

przez Wykonawcę  

4) zapewnienia Reżysera Koncertu;  

5) zapewnienia projektu oświetlenia i 

nagłośnienia  

6) pokrycia wszystkich kosztów związanych z 

występami Artystów, reżyserią, wynikających 

z Umowy (tj.: wynagrodzenia artystów, 

kosztów dojazdu i noclegu oraz opłat za 

wykorzystanie ich wizerunków i przeniesienie 

na rzecz BPN autorskich praw pokrewnych tj.: 

praw do artystycznych wykonań i wkładów 

twórczych 

7) Wynajem wozu transmisyjnego z ekipa 

realizacyjna,  

8) Zapewnienie emisji Koncertu na żywo w 

Internecie, Sygnału dla Polskiego Radia, 

montaż skrótu koncertu na potrzeby emisji w 

Telewizji  

Kryteria oceny ofert1  Nie dotyczy 

Termin i miejsce składania 

ofert/Termin i miejsce 

prowadzenia negocjacji2 

Negocjacje przeprowadzone zostaną̨ w siedzibie 

Biura Programu „Niepodległa” w dniu 5.11.2020  

                                                           
1 Dotyczy zamówień udzielanych w trybie konkurencyjnym, w pozostałych przypadkach należy wpisać „nie 

dotyczy” 
2 Niepotrzebne skreślić 



O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze 

oferty najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy 

podany w ofercie.  

O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. 

Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo 

imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.  

W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia. 

 

ZGODNOŚĆ Z 

PLANEM 

FINANSOWYM 

(GK) 

 

___________________

_______ 

Data, podpis 

ZATWIERDZENIE 

(Kierownik 

Zamawiającego) 

 

________________

__________ 

Data, podpis 
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