
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
usługa z zakresu działalności kulturalnej 

 

Numer ogłoszenia: 1/2016; data zamieszczenia: 8.02.2016 r.  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi 

zmianami) 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro i poniżej 207 000 euro 

I. ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Świdnicki Ośrodek Kultury, tel. 74 8515650 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sok.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ) Organizacja i realizacja Imprezy 

artystycznej o charakterze plenerowym z cyklu Letnia Scena Eski-Dni Świdnicy 2016 w dniach 3-5 

czerwca 2016 r. – teren Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Śląska. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa 

Kategoria: (np. związana z organizacją wystawy, koncertu, spektaklu teatralnego, festiwalu, widowiska, 

przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej) – organizacja koncertów 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego określonych 

poniżej świadczeń polegających na organizacji i realizacji Imprezy artystycznej o charakterze 

plenerowym (zgodnie z wymogami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 

r. z późniejszymi zmianami) z cyklu Letnia Scena Eski-Dni Świdnicy 2016 mającej być przeprowadzoną 

na terenie zapewnionym zgodnie z umową przez Zamawiającego i którą Wykonawca zamierza 

zrealizować w dniach 3, 4, 5 czerwca 2016 r. zgodnie z ogólną koncepcją autorską cyklu imprez Letnia 

Scena Eski.  

1.Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zapewni podczas Imprezy występ 

następujących zespołów w dniach 3-5 czerwca br.:  

piątek 3.06 – Video,  

Sobota 4.06.– Najlepszy Przekaz w Mieście, Coma,  

Niedziela 5.06. – Jagoda, Extra Mocni, Doda.  



W celu realizacji Wykonawca zapewni:  

1)infrastrukturę Imprezy, a w szczególności ustawienie i przygotowanie sceny o następujących 

parametrach: 12 m długości, 10 m szerokości z zadaszeniem w wyznaczonym miejscu na 

terenie Imprezy,  

2)nagłośnienie i oświetlenie wystarczające do realizacji Imprezy w uzgodnionym Umową 

miejscu na scenie w dniach 3, 4, 5 czerwca 2016 roku, co obejmuje: dostarczenie 

odpowiedniego sprzętu nagłaśniającego i oświetlającego, zgodnie z wymaganiami zespołów i 

Artystów - wykonawców wskazanych powyżej w pkt 1, jego zainstalowanie oraz obsługę 

podczas prób tych artystów i Imprezy,  

3)co najmniej 1 telebim,  

4)wybraną/e przez siebie osobę/osoby prowadzącą/e Imprezę - konferansjerka,  

5) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu organizacji Imprezy, kwota 

ubezpieczenie nie mniejsza niż 100.000,00 zł,  

6) opłatę tantiem autorskich  

3.Wykonawca niezależnie od powyższego zobowiązuje się do promocji Zamawiającego, poprzez:  

a) posługiwania się odniesieniem do powyższej lokalizacji Imprezy w materiałach dotyczących 

Imprezy (w tym na antenie Radia Eska, Eska TV, Eska.pl);  

b )umieszczenia nazwy Letnia Scena Eski - Dni Świdnicy 2016, herbu Miasta Świdnicy, logo 

Świdnickiego Ośrodka Kultury, haseł-sloganów, logotypów i nazw sponsorów strategicznych i 

głównych imprezy, logo Zamawiającego na wszystkich materiałach promocyjnych. Wykonawca 

posiada prawo do znaku Letnia Scena Eski. Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający mają 

prawo do posługiwania się tymi logotypami w celu promocji i ewaluacji Imprezy. 

 

Termin realizacji zamówienia: 3-5 czerwca 2016 

Termin składania ofert: 11.02.2016, mailowo na adres dyrektor@sok.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 


