
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. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa  

kontakt@niepodlegla.gov.pl 

Strona internetowa https://niepodlegla.gov.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 11 ust. 5 pkt. 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz  § 2 ust. 3 pkt. 2 i § 4 ust. 1 pkt 7 

Regulaminu udzielania przez BPN zamówień z 

zakresu działalności kulturalnej 

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z 

kategorii: 

      Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, 

widowiska, spektakle teatralne 

 Przedsięwzięcia z zakresu edukacji 

kulturalnej 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania Kompleksowa realizacja projektu – wystawa 

„START” poświęcona polskim olimpijczykom; 

Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu 

zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, 

termin realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

Zamówienie dotyczy kompleksowej organizacji wystawy 

zatytułowanej „START” poświęconej polskim olimpijczykom oraz 

przedstawicielom świata sportu – wystawa realizowana jest w roku 

letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio (2021) i trwała będzie także w roku 

odbywania się zimowych Igrzysk w Pekinie (2022). Wystawa łącząca 

kulturę, sport i nowe technologie składać się będzie z wykonanych 

metodą druku 3D rzeźb wybitnych olimpijczyków oraz specjalnie 

opracowanych materiałów multimedialnych.  

Projekt „START”, wpisujący się w opowieść o odbudowie polskiej 

państwowości i przyczyniający się do budowania poczucia wspólnoty 

narodowej w oparciu o pozytywne doświadczenia i emocje, jakie bez 
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wątpienia wywoływane są przy okazji wydarzeń sportowych i sukcesów 

polskich sportowców, łączy się z działaniami prowadzonymi przez BPN, 

skupiającymi się także wokół edukowania, informowania i zachęcania do 

wspólnego świętowania kluczowych wydarzeń związanych z odbudową 

niepodległego kraju po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku oraz 

tworzeniem poczucia narodowej jedności. Umieszczenie wystawy w 

przestrzeni największego polskiego lotniska pozwala na dotarcie do 

szerokiego grona odbiorców, w tym również zagranicznych turystów 

odwiedzających nasz kraju, a tym samym przyczyni się do promocji 

polskiego dziedzictwa kulturowego, osiągnięć sportowych i 

nowatorskiego podejścia do opowiadania o kulturze i sporcie w kraju i 

poza jego granicami. Liczne materiały oraz szeroka kampania promocyjna 

towarzyszące wystawie umożliwią zdobycie i poszerzenie wiedzy o 

projekcie odbiorcom w całym kraju. 

Na przedmiot zamówienia składają się stworzenie koncepcji wystawy, 

jej produkcja – projekt, opracowanie graficzne, stworzenie modeli 

rzeźb polskich sportowców oraz ich wykonanie metodą druku 3D, 

opracowanie multimedialnych plansz wystawy, zapewnienie 

multimedialnych nośników dla prezentowanych treści, montaż oraz 

demontaż elementów wystawy, przygotowanie materiałów 

towarzyszących wystawie. Projekt prezentowany będzie w przestrzeni 

Lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Elementy składające się na 

przedmiot zamówienia to w szczególności:  

1) stworzenie koncepcji Wystawy, w tym wybór 

prezentowanych postaci – przeprowadzony we 

współpracy z Zamawiającym i podlegający akceptacji 

Zamawiającego;  

2) opracowanie koncepcji prezentacji poszczególnych 

elementów Wystawy oraz stworzenie planu ekspozycji;  

3) stworzenie projektów oraz produkcja techniką druku 3D 

13 rzeźb przedstawiających wybitne postaci polskiego 

świata sportu – lista prezentowanych postaci zostanie 

stworzona we współpracy z Zamawiającym i podlegająca 

akceptacji Zamawiającego; 

4) stworzenie oraz redakcja opisów składających się na 

część merytoryczną wystawy w dwóch wersjach 

językowych: polskiej i angielskiej, uzyskanie ich 

akceptacji ze strony Zamawiającego; 



5) przygotowania plików graficznych  Wystawy wraz z 

opisami w języku polskim i angielskim, zawierających 

logotypy partnerów oraz kody QR odnoszące do 

podstrony informującej o projekcie, zrealizowanej w 

formie landing page na portalu niepodlegla.gov. pl – 

adres oraz wszelkie szczegóły dotyczące przygotowania 

domeny oraz związanych z nią niezbędnych materiałów 

graficznych pozostają do ustalenia pomiędzy stronami w 

trybie roboczym;  

6) przygotowania technicznego wydruku oraz montażu 

elementów 2D Wystawy; 

7) przygotowania multimedialnych plików Wystawy w 

rozdzielczości umożliwiającej ich ekspozycję w 

przestrzeni Lotniska oraz zapewnienie i montaż 

niezbędnych nośników, na których materiały będą 

prezentowane;  

8) montażu wszystkich elementów Wystawy i jej 

demontażu zgodnie z przyjętym harmonogramem 

9) przygotowania Wystawy w formacie .pdf 

umożliwiającym publikację materiałów na stronie 

internetowej Zamawiającego;  

 

10) ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz 

przedstawicielami partnerów Wystawy, w tym w zakresie 

akceptacji plików graficznych (ekspozycja logotypów 

partnerów) oraz lokalizacji elementów Wystawy, 

 

11)  sprawowania nadzoru produkcyjnego na 

poszczególnymi etapami tworzenia projektu – we 

współpracy z Zamawiającym;  

 

12)  ścisłej współpracy z przedstawicielami Partnerów 

Wystawy, w tym w zakresie akceptacji plików 

graficznych (ekspozycja logotypów partnerów) oraz 

lokalizacji elementów Wystawy,  

13)  stworzenie spotu video promującego Wystawę – w 

formatach wskazanych przez Zamawiającego;  



14)  stworzenia materiałów graficznych promujących projekt 

– w formatach wskazanych przez Zamawiającego, w tym 

m.in. materiały przeznaczone do promocji projektu w 

internetowych kanałach social media Zamawiającego; 

Kryteria oceny ofert1 Nie dotyczy 

Termin i miejsce składania 

ofert/Termin i miejsce 

prowadzenia negocjacji2 

Negocjacje przeprowadzone zostaną w siedzibie Biura 

Programu „Niepodległa” w dniach pomiędzy 16.06 a 

17.06.2021 r.  

 

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 

 

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

dotyczy” 
2 Niepotrzebne skreślić 
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