
                        Wrocław 06.05.2015 

 

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

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM 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. 907 ze zm.) 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:  

I. Przedmiot zamówienia stanowi 

- produkcja, dostarczenie, montaż i demontaż elementów dekoracji (tj. kadłubów statków: DALANDA 
i WIDMO oraz masztu statku DALANDA) – stanowiąca działalność artystyczną 

- usługa malowania elementów dekoracji – stanowiąca działalność artystyczną 

- obsługa techniczna prób i spektakli  

dla realizacji spektaklu „Latający Holender” którego premiera odbędzie się 5, 6, 7, 12, 13 i 14 
czerwca 2015 na Pergoli przy Hali Stulecia we Wrocławiu. 

II. Mając na uwadze plenerowy i jednorazowy charakter realizowanego przedsięwzięcia 
artystycznego oraz brak możliwości późniejszego wykorzystania wytworzonych elementów, zakres 
rzeczowy zamówienia obejmuje również oprócz świadczeń wymienionym w ust. I wywóz 
zdemontowanych elementów a także ich likwidację. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 
zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia znajdujący się w dokumentacji postepowania. 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części: 

Część I – produkcja, dostarczenie, montaż i demontaż elementów dekoracji: Kadłuby statku 
DALANDA i statku WIDMO - wraz z obsługą techniczna prób i spektakli  

Część II – produkcja, dostarczenie, montaż i demontaż elementów dekoracji: Maszty statku 
DALANDA - wraz z obsługą techniczna prób i spektakli 

Część III – Usługa malowania elementów dekoracji: malowanie artystyczne kadłubów statków 
DALANDA i WIDMO 

 



Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   

92312213-7 Usługi autorów technicznych 
  

Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonanie usług dla realizacji zamówienia z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją 
spektaklu operowego „Latający Holender”. 

 

Udzielenie zamówienia: 

Dla części I, II i III zamówienia udzielono dnia: 21.04.2015 

Wykonawcy: DEKO-BAU Sp. z o.o. 

 

 

Janusz Słoniowski 

Zastępca Dyrektora 
Opery Wrocławskiej 
 


