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Polska-Kraków: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2017/S 048-088944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
Osoba do kontaktów: Anna Pacanowska
30-311 Kraków
Polska
Tel.:  +48 123542530
E-mail: apacanowska@biurofestiwalowe.pl 
Faks:  +48 123542501
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.biurofestiwalowe.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: gminna instytucja kultury

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie usług kulturalnych, polegających na przygotowaniu, koordynacji i realizacji wydarzenia kulturalnego
pod nazwą „Krakowska Aleja Filmowa” w ramach 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego
„Netia Off Camera”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 26: Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kulturalnych, polegających na przygotowaniu, koordynacji
i realizacji wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Krakowska Aleja Filmowa” w ramach 10. edycji
Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego „Netia Off Camera”. Oznaczenie przedmiotu zamówienia
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wg Wspólnego Słownika Zamówień: 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe; 92100000-2
Usługi kinematograficzne oraz wideo; 92110000-5 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi;
92111000-2 Usługi produkcji filmów kinowych i wideo; 92111100-3 Produkcja filmów instruktażowych oraz taśm
wideo; 92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo; 92111210-7
Produkcja filmów reklamowych; 92112000-9 Usługi produkcji filmów kinowych i taśm wideo; 92120000-8 usługi
dystrybucji filmów kinowych oraz taśm wideo; 92121000-5 Usługi dystrybucji filmów kinowych; 92122000-2
Usługi dystrybucji filmów; 92130000-1 Usługi projekcji filmów; 92312240-5 Usługi świadczone przez animatorów
kultury; 92312250-8 Usługi świadczone przez indywidualnych artystów.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
92000000, 92100000, 92110000, 92120000, 92130000, 92312250, 92312240

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 900 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: 
artystycznych
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, koordynacja i realizacja wydarzenia kulturalnego pod nazwą
„Krakowska Aleja Filmowa” w ramach 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego „Netia Off
Camera”. Zamawiający zamierza udzielić przedmiotowego zamówienia Fundacji Off Camera, z siedzibą w
Krakowie, ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków. Fundacja jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu
Kina Niezależnego „Netia Off Camera” i w ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązana będzie
do przygotowania wydarzenia pn. „Krakowska Aleja Filmowa”, stanowiącego część Festiwalu, w tym w
szczególności opracowania i realizacji jego koncepcji artystycznej i programowej (selekcji i wyboru filmów
oraz przedstawicieli środowiska filmowego, którzy będą brali udział w wydarzeniach festiwalowych). Projekt
Krakowskiej Alei Filmowej opiera się na pomyśle organizacji cyklu pokazów filmowych, połączonych z
zaproszeniem do udziału w wydarzeniu wybitnych twórców światowego kina. Poprzez obecność twórców filmów
prezentowanych podczas Krakowskiej Alei Filmowej, każda projekcja zyska rangę wydarzenia artystycznego
o szczególnym znaczeniu dla promocji Krakowa, w szczególności w zakresie kreowania wizerunku Miasta i
Regionu jako atrakcyjnych lokacji filmowych. Ponadto, ze względu na posiadane prawa wyłączne, wynikające z
odrębnych przepisów, w tym prawo ochronne na znak towarowy „OFF CAMERA” (numer 252473), Fundacja Off
Camera jest jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji niniejszego zamówienia. W związku z powyższym
tylko wskazany wykonawca może zrealizować projekt pn. „Krakowska Aleja Filmowa”, stanowiący jedno z
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wydarzeń 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego „Netia Off Camera”, jednocześnie
zapewniając spójną i jednorodną realizację całości wydarzenia.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DP-271-10/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

2.3.2017

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Fundacja Off Camera
ul. Karmelicka 55
31-128 Kraków
Polska

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 600 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 900 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się nie później niż w terminie
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z
uzasadnieniem.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.3.2017

www.uzp.gov.pl
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