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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 
NA USŁUGĘ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ 

 
I. ZAMAWIAJĄCY  

Nazwa i adres  
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (00-090) 
przy ul. Tłomackie 3/5, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 82/09, 
posiadający numery NIP: 5252445827 oraz REGON: 141689541 

Strona internetowa  www.jhi.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Art. 11 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 
r. poz. 1710). 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, KRYTERIA WYBORU ORAZ TERMIN I FORMA SKŁADANIA 
OFERTY 

Nazwa 
postępowania 

Kompleksowa organizacja uroczystego koncertu chanukowego 21 grudnia 2022 roku 
z zapewnieniem udziału artystów, obsługi technicznej i cateringu oraz poniesieniem 
koniecznych opłat licencyjnych 

Określenie 
przedmiotu oraz 
wielkości lub 
zakresu zamówienia 
(np. parametry, 
sposób i miejsce 
realizacji, termin 
realizacji, istotne 
postanowienia 
umowy)  

Zakres zamówienia: 
1. Przygotowanie programu koncertu zawierającego utwory: 
• Leonard Bernstein, Uwertura do opery „Kandyd”, 
• Władysław Szpilman, Concertino na fortepian i orkiestrę kameralną (1940), 
• Mieczysław Wajnberg, Rapsodia na tematy mołdawskie op. 47 nr 3 (opracowanie 

na orkiestrę symfoniczną - E. Nowicka), 
• Leonard Bernstein, West Side Story: Tańce Symfoniczne. 

2. Pozyskanie materiału nutowego. 
3. Pokrycie opłat licencyjnych dla Stowarzyszenia ZAiKS. 
4. Przygotowanie cateringów (wraz z wypożyczeniem stołów i obsługą kelnerską):  
• niekoszernego dla 700 gości parteru oraz 150 gości VIP na balkonie (3 przekąski 

słone, dwie słodkie, napoje), 
• koszernego dla 100 gości (co najmniej 3 rodzaje przekąsek słodkich i słonych, 

napoje, jednorazowe talerze i sztućce). 
5. Zapewnienie obsługi technicznej sceny, widowni oraz szatni sali koncertowej na co 

najmniej 1000 osób na potrzeby koncertu w ramowych godzinach 19:00-21:00. 
6. Zapewnienie udziału artystów orkiestry symfonicznej wraz z dyrygentem oraz 

organizacja i przeprowadzenie prób.  

Symbol i nazwa 
według CPV:  79952000-2: Usługi w zakresie organizacji imprez 

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.  

 


