
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  z dnia 19 września  stycznia 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze 

zmianami), dalej zwanej „Ustawą” oraz par. 4 ust. 1 pkt. 2,6 i 7 

Regulaminu zamówień z zakresu działalności kulturalnej 

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: 

xWystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, 

spektakle 

 teatralne,  

oprzedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania Kompleksowa produkcja w dniu 28 listopada 2021 r. koncertu 

wokalnego Andrei Boccellego upamiętniającego 40 rocznicę 

pacyfikacji strajku w Kopalni Wujek 

Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu 

zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, 

termin realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

Kompleksowa produkcja w dniu 28 listopada 2021 r. koncertu 
wokalnego Andrei Boccellego (dalej „Artysta) w siedzibie NOSPR 
(Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia) w 
Katowicach upamiętniającego 40 rocznicę pacyfikacji strajku w 
Kopalni Wujek, dalej „Koncert” w tym: 

1) koordynacja ze ścisłą współpracą z NOSPR wszelkich 
prac związanych z orkiestrą i chórem tj.: prób, prac 
montażowych i realizacji Koncertu i innych niezbędnych 
czynności pozwalających na prawidłową realizację 
Przedmiotu Umowy; 

2) zapewnienie nagłośnienia, oświetlenia i sprzętu zgodnie 
z wymaganiami Artysty przy uwzględnieniu możliwości 
technicznych obiektu NOSPR, zgodnie riderem 
technicznym oraz planem widowni NOSPR z 
uwzględnieniem miejsc dla gości, chóru i elementów 
technicznych;  



3) zapewnienie obsługi technicznej i wykonawczej występu 
Artysty w trakcie przygotowań do Koncertu jak również 
podczas trwania Koncertu, w tym profesjonalnej 
realizacji ridera technicznego dostarczonego przez 
management Artysty oraz zgodnie z postanowieniami 
kontraktu z Artystą, z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszej umowy; 

4) zapewnienie i opłacenie ochrony i zespołu potrzebnego 
zgodnie z riderem technicznym, niezbędne do 
zagwarantowania spokojnego i bezpiecznego przebiegu 
Koncertu, w szczególności do zapewnienia 
bezpieczeństwa Artyście, Personelowi, osobom 
towarzyszącym i ich rzeczom osobistym; 

5) pokrycie innych kosztów związanych z występem Artysty 
(z wyłączeniem gaży Artysty) oraz dyrygenta, 
wynikających z umowy (tj.: wynagrodzenia pozostałych 
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, 
ewentualnych fonogramów - wykorzystywanych w 
Koncercie, na warunkach zastrzeżonych w niniejszej 
umowie); 

6) zapewnienie kwiatów dla Artysty na zakończenie 
Koncertu; 

7)  zapewnienie cateringu dla muzyków wykonujących 
część artystyczną (chór, orkiestra, Artysta); 

8) zawarciem umowy ubezpieczenia  non-appearance, 
9) druk zaproszeń 1600 szt. na podstawie projektu 

dostarczonego przez Zamawiającego; 
10) druk katalogu wystawy związanej z upamiętnieniem 

wydarzenia w Kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r., 
projekt i przygotowanie materiału do druku zapewnia 
Zamawiający. 

Kryteria oceny ofert3  nie dotyczy 

 

Termin i miejsce składania 

ofert/Termin i miejsce 

prowadzenia negocjacji4 

21.10.2021 - 8.11.2021 r., telefonicznie i mailowo  

 
3 Dotyczy zamówień udzielanych w trybie konkurencyjnym, w pozostałych przypadkach należy wpisać „nie 
dotyczy” 
4 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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