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I.ZAMAWIAJACY

Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejski Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego 1/1
72-600 Świnoujście

Strona internetowa www.mdk.swinoujscie.pl
II.PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

art.  11  ust.5  pkt  2 ustawy  z  dnia  11  września
2019  r.-  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z
2019 r.  poz.2019) w związku z art.  37a – 37 d
ustawy                   o organizowaniu i prowadzeniu
działalności  kulturalnej   (tj.  Dz.U.  z  2020  r,
poz.194) oraz Regulaminu udzielania zamówień
publicznych  na  dostawy  lub  usługi  z  zakresu
działalności kulturalnej,  o wartościach pomiędzy
130 000,00  zł  a  kwotą  określoną  w przepisach
wydanych na podstawie art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia usługa
Oznaczenie  wg  wspólnego  słownika  zamówień
CPV

7995300-9   -  usługi  w  zakresie organizacji
festiwali

Określenie przedmiotu zamówienia 

 1.Organizacja i produkcja V edycji plenerowego
Festiwalu pod nazwą „Wakacyjne Miasto Kobiet”
(Kod  CPV:  7995300-9  Usługi  w  zakresie
organizacji  festiwali),  w  tym  między  innymi:
przygotowanie koncepcji i koordynacja Festiwalu
oraz  aranżacja  infrastruktury  niezbędnej  do
organizacji wydarzenia, zapewnienie oświetlenia,
nagłośnienia,  obsługi  technicznej.  Festiwal
odbędzie  się  w  dniach  4  –  7  lipca  2022  r.
w  Świnoujściu.  Miejscem  Festiwalu  -  tworząc
przestrzeń  zwaną  ”Wakacyjnym  Miastem
Kobiet”  będzie: 

Strefa  Nr  1 - teren  przyległy  do  Muszli
Koncertowej  przy  Promenadzie  (Strefa
Metamorfozy,  studio  fotograficzne,  strefa
dziecięca),  
Strefa  Nr  2 - Muszla  Koncertowa  przy
Promenadzie   (scena  koncertowa,  strefa
warsztatowa oraz strefa aktywności ),
Strefa Nr 3 -  teren przy placu zabaw dla dzieci -
Promenada  po  drugiej  stronie  Muszli
Koncertowej (Strefa festiwalowa),

2.Promocja  Festiwalu  pod  nazwą  „Wakacyjne
Miasto Kobiet ” .

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od dnia zawarcia umowy do 7.07.2022 r .        

V. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA



Informacja o udzieleniu zamówienia Zamówienia udzielono:
Agnieszce Nykiel-Bobala, adres: ul. Pokoju 4, NIP
851-107-48-77,prowadzącej  działalność
gospodarczą  wpisaną  do  Centralnej  Ewidencji
i  Informacji    o  Działalności  Gospodarczej,
oraz  Krzysztofowi  Bobala,  adres:  ul.  Pokoju  4,
NIP  852-161-11-82,  prowadzącym  działalność
gospodarczą   wpisaną  do  Centralnej  Ewidencji
i Informacji   o Działalności Gospodarczej,  
działającymi wspólnie w ramach spółki cywilnej
pod  nazwą  Agencja  Reklamowa  "BONO"
siedzibą   w Szczecinie, ul. Koralowa 23, 71-220
Szczecin,  NIP:  852-060-48-95,  REGON:
005460657,   


