
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 

paragraf 4 ust. 1pkt 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień z 

zakresu działalności kulturalnej  

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: 

Ä Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, 

spektakle teatralne, przedsięwzięcie z zakresu edukacji 

kulturalnej 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania Kompleksowa organizacja oprawy artystycznej widowiska 

kulturalno-sportowego „Narodowa Strefa Kibica” na PGE 

Narodowym w Warszawie. 

Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu 

zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, 

termin realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

Kompleksowa organizacja oprawy artystycznej widowiska 
kulturalno-sportowego „Narodowa Strefa Kibica” na PGE 
Narodowym w dniu 19.06.2021 r. w Warszawie 
organizowanego przez Zamawiającego oraz PL2012+ Sp. z o.o. 
obejmująca: stworzenie koncepcji artystycznej, scenariusza oraz 
produkcje całości w tym: zapewnienie udziału w widowisku 
wszystkich artystów wykonawców wskazanych przez 
Zamawiającego i wykonania przez nich w ramach koncertu 
programu artystycznego zgodnie ze scenariuszem, zapewnienia 
realizatora widowiska; pokrycia wszystkich kosztów 
związanych z występami artystów oraz reżyserią (tj.: 
wynagrodzenia artystów, kosztów dojazdu i noclegu oraz opłat 
za wykorzystanie ich wizerunków i przeniesienie na rzecz 
Zamawiającego autorskich praw pokrewnych tj.: praw do 
artystycznych wykonań i wkładów twórczych, ewentualnych 
fonogramów – wykorzystywanych w widowisku, stworzeniem 
projektu technicznego  scenografii, wykonania scenografii i 
nadzoru nad jej powstaniem; zapewnienia oświetlenia, 
multimediów i nagłośnienia widowiska; posiadania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1 mln złotych, 
zapewnienia sprzętu technicznego zgodnego z wymaganiami i 
obostrzeniami wynikającymi z pracy na PGE Narodowym oraz 
zapewnienie wymaganej dokumentacji projektowej do zgłoszeń 
zabudowy tymczasowej). 

 

Kryteria oceny ofert2  nie dotyczy 

 

Termin i miejsce składania 

ofert/Termin i miejsce 

prowadzenia negocjacji3 

 

16.06.2021 r., telefonicznie lub online 

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 

  

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