
 

 

 

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 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Paragraf 7 ust. 1 pkt 3 lit j Regulaminu realizacji zamówień 

publicznych  

dostawa z kategorii: 

Ä  Produkcja materiałów przeznaczonego do emisji w mediach 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania wyprodukowanie dla potrzeb przeprowadzenia kampanii 

społecznej spotu pod roboczym tytułem: „Moja Flaga” o czasie 

trwania 15 i 30 sekund.  

Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu 

zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, 

termin realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

Produkcja, postprodukcja, udźwiękowienie i montaż 

materiałów  przeznaczonych do emisji  – o czasie trwania 15 

i 30 sekund na podstawie stworzonego przez Wykonawcę i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego autorskiego 

scenariusza z napisami w języku polskim, w technologiach i 

formatach dedykowanych do prezentacji dzieła zarówno w sieci 

Internet jak i w telewizji w terminie do dnia 29 kwietnia 2020.  

Biuro Programu „Niepodległa” planuje realizację kampanii 

społecznej zachęcającej Polaków do wywieszania, z okazji Dnia 

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, biało-czerwonych flag 

państwowych.  



Kryteria oceny ofert1 nie dotyczy 

 

Termin i miejsce składania 

ofert/Termin i miejsce 

prowadzenia negocjacji2 

23.04.2020r. telefonicznie/mailowo  

 

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) 

 

Anna Niewęgłowska – 

Giersz 

Główna Księgowa 

22.04.2020 r. 

Data, podpis 

ZATWIERDZENIE 

(Kierownik 

Zamawiającego) 

 

Wojciech Kirejczyk 

Zastępca Dyrektora 

22.04.2020 r. 

Data, podpis 

  

  

                                                             
1 Dotyczy zamówień udzielanych w trybie konkurencyjnym, w pozostałych przypadkach należy wpisać „nie 
dotyczy” 
2 Niepotrzebne skreślić 



 


