
                            Wrocław 07.05.2015 

Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia na usługę z zakresu działalności kulturalnej, której wartość 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro  

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁANOŚCI KULTURALNEJ 

Podstawa prawna: art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), w związku z art. 
37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Opera Wrocławska z siedzibą: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji 
Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod nr 11 

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa Instytucja kultury. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest artystyczna realizacja i reżyseria dźwięku prób i spektakli „Latający 
Holender” którego premiera odbędzie się 5, 6, 7, 12, 13 i 14 czerwca 2015 na Pergoli przy Hali Stulecia 
we Wrocławiu.  

Od wykonawcy wymagane jest opracowanie indywidualnego autorskiego projektu usytuowania 
aparatury nagłaśniającej solistów śpiewaków, chóru i orkiestry oraz konfiguracji sprzętu według 
koncepcji opracowanej przez Wykonawcę, który jest reżyserem dźwięku. Wykonawca poprzez reżyserię 
dźwięku współtworzy spektakl o określonym kształcie artystycznym i jest gwarantem zamierzonego 
przez Zamawiającego efektu artystycznego. Związane jest to z umiejętnością czytania partytury 
muzycznej, zgrania tempa spektaklu z ruchem scenicznym postaci oraz indywidualnego 
skonfigurowania rozwiązań łączących klimat przedstawienia z muzycznym charakterem każdej postaci. 
W wykonaniu wspomnianych czynności wymagana jest od wykonawcy inwencja twórcza, duże 
doświadczenie oraz każdorazowe nowatorskie rozwiązania techniczne. 

Wymagania szczegółowe określa opis wymagań technicznych i realizacyjnych oraz wzór umowy, 
znajdujące się w dokumentacji postepowania. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   

92312000-1 Usługi artystyczne 
92312213-7 Usługi autorów technicznych 
92312250-8 Usługi świadczone przez indywidualnych artystów 
92370000-5 Usługi techników dźwięku 
 
 

Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonanie usług z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją spektaklu „Latający 
Holender”. 
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