
 

 

        Warszawa, 14 czerwca 2022 r. 
NIKiDW.SSZ.166.2022.KW 

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 
Zamawiający, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, zaprasza do składania ofert na:  

 
kompleksową obsługę techniczną wydarzenia „Koncert laureatów nagrody im. Oskara 
Kolberga oraz Wieczór Tańca” w dniu 6 lipca w godzinach 18.00 – 22.00 w siedzibie 
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie - 
NIKiDW/W/2022/191/MN. 
 
Zamawiający 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 
ul. Krakowskie Przedmieście 66 

00-322 Warszawa 
NIP: 5252804887 

REGON: 384655657 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:  

1) nagłośnienie występów zespołów muzycznych i śpiewaczych; 
2) oświetlenie występów na scenie – zapewnienie kratownicy; 
3) zapewnienie transmisji live imprezy na telebimie zewnętrznym; 
4) zapewnienie ekranu z tyłu sceny. 

 
2. Termin realizacji zamówienia  

6 lipca 2022 r.  
 

3. Miejsce realizacji zamówienia 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi 
ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa, Sala Odczytowa 

 
4. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
5. Wymagania wobec Wykonawcy 
6. Doświadczenie w obsłudze technicznej imprez publicznych w przeciągu ostatnich 5 lat – 

referencje: zrealizowanie min. 3 imprez na min. 100 uczestników.  
 
 



 

 
 

 
7. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty 

Do oferty należy dołączyć: 
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty; 
2) Formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty; 
3) Referencję bądź inne dokumenty potwierdzające doświadczenie w obsłudze 

technicznej imprez publicznych czy te usługi zostały wykonane należycie. 
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeśli oferta zostanie podpisana 

przez osobę nie umocowaną jako reprezentant Wykonawcy w stosownym rejestrze 
(KRS, CEiDG, RIK itp.). 
UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę 
„za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika, do 
oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do 
jego udzielenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas 
winna być ona poświadczona notarialnie. 
Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail:     
katarzyna.wojtynska@nikidw.edu.pl. 

 
8. Termin składania ofert 
      Ofertę należy złożyć do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz.: 11:00. 
 
9. Opis sposobu obliczania ceny 

1) Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie 
koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do podania wartości cenowych zgodnie z Formularzem 
ofertowym – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 

3) Ceny należy podać w polskich złotych z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc 
po przecinku). Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 

4) Cena podana w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia 
oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji. 

5) Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert. 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

10. Opis Kryteriów oceny ofert, ich waga i sposób oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się poniższymi  
kryteriami: 

Cena 100% 
 

Za kryterium cena [C] Wykonawca może otrzymać maksymalnie – 100 punktów.  

Liczba punktów wg powyższego kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego 
wzoru: 



 

 
 

                                             Cn       

                                   C = ---------x 100 
        Cob 

gdzie:  

C - liczba punktów za kryterium cena; 
Cn - najniższa cena brutto; 
Cob - cena oferty badanej. 

 
11. Badanie i wyjaśnienie ofert 

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawy w ofercie: 
a) oczywistych pomyłek pisarskich; 
b) oczywistych pomyłek rachunkowych; 
c) innych omyłek, polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.  
3) W przypadku stwierdzenia ww. omyłek Zamawiający poprawi je we własnym zakresie,  

z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek. 
4) W toku badania złożonych ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentów. Uzupełnieniu nie podlega Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do 
Zaproszenie do złożenia oferty. 

 
12. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego 
do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej 
na warunkach określonych w Zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty 
wybranemu oferentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
13. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania 

Zamawiający unieważnia postępowanie w sytuacji: 
1) gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
3) w trakcie procedury nastąpiło istotne naruszenie Regulaminu planowania, zasad 

organizacji i udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł 
netto w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, które miało lub mogło mieć 
wpływ na wynik postępowania; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego; 

5) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie Zamawiającego. 
 
 
 



 

 
 

14. Wykluczenie 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie:  
1) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj.:  
a. wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061  

i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji  
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 tej ustawy;  

b. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.  
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub 
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;  

c. których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,  
o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy. / 

2) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.)*. 
 

* Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku  
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.  
Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 
podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. 4 

 
15. Osoby wskazane do kontaktu 

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Katarzyna Wojtyńska,  
tel. 511 134 332, e-mail: katarzyna.wojtynska@nikidw.edu.pl.  

 
16. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, 
że: 



 

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Kultury  
i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 
Warszawa. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można 
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu 
związanym z rozpatrzeniem Państwa oferty, w związku z ewentualnym zawarciem  
i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania 
ofertowego oraz ewentualnej kontroli uprawnionych organów. 

4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym 
oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.  

5. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem 
ofertowym oraz realizacji i wykonania ewentualnej umowy.  

8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz 
prawo do ich przeniesienia. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
17. Załączniki:  

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
3. Formularz cenowo-ofertowy – Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
4. Projekt umowy – Załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty. 
 

 
 

 
 

…………………………………………………………. 
Podpis Dyrektora  

 
Sporządził/a:  
 
……………………………………………… 
Data i podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty 
Wykonawca: 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 
Narodowy Instytut Kultury  

i Dziedzictwa Wsi 
ul. Krakowskie Przedmieście 66 

00-322 Warszawa 
 

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową obsługę techniczną 
wydarzenia „Koncert laureatów nagrody im. Oskara Kolberga oraz Wieczór Tańca”  
w dn. 6 lipca w godzinach 18.00 – 22.00 w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury  
i Dziedzictwa Wsi w Warszawie - NIKiDW/W/2022/191/MN. 

 
1. SKŁADAM OFERTĘ na łączną kwotę: …………… zł brutto (słownie: 

……….…………………….…. zł), w tym podatek VAT ………………zł,  
      kwota ……………………….………zł netto.  
 
2. AKCEPTUJĘ termin realizacji zamówienia od daty zawarcia Umowy do dnia  

6 lipca 2022 r.  

3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/zapoznałam się z Zaproszeniem do złożenia oferty, 
Formularzem cenowo–ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem Umowy 
i uznaję się za związanego/związaną określonymi w nich postanowieniami  
i zasadami postępowania. 

4. AKCEPTUJĘ warunki płatności, tj. 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury, wraz z protokołem odbioru. 

5. UWAŻAM SIĘ za związanego/związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 
terminu składania ofert.  

6. OŚWIADCZAM, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



 

 
 

7. OŚWIADCZAM, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie:  
1) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.), tj.:  
a. wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/20061  

i rozporządzeniu 269/20142 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
tej ustawy;  

b. których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;  

c. których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką 
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy. / 

2) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.)*. 

* Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku  
z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.  
Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do 
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. 4 
 

8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować 
do Katarzyna Wojtyńska, e-mail: katarzyna.wojtynska@nikidw.edu.pl. 
 

9. W PRZYPADKU wyboru mojej oferty osobą umocowaną do podpisania umowy jest  
………………………...………………………………………..…………………………… 
 

10. W PRZYPADKU wyboru mojej oferty osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu 
zamówienia jest ………..…………………………….., tel.: …………………………….…  
e-mail ……………………………. 

 
11. OSOBĄ odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego 

jest Mikołaj Niedek, tel.: 609 148 424, e-mail: mikolaj.niedek@nikidw.edu.pl.  
 

…………….., dnia …………………..  r.            ………………………………………………….. 
          (podpis Wykonawcy) 



 

 
 

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot Umowy stanowi kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia „Koncert 
laureatów nagrody im. Oskara Kolberga oraz Wieczór Tańca” w dn. 6 lipca w godzinach 
18.00 – 22.00 w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie 
- NIKiDW/W/2022/191/MN. 
 
W skład zamówienia wchodzi: 
1) Nagłośnienie występów zespołów muzycznych i śpiewaczych (artyści ludowi, 

instrumenty tradycyjne) 
wymogi techniczne: 
- zapewnienie profesjonalnego systemu nagłośnieniowego imprezy, 
- zapewnienie max. 10 szt. mikrofonów i statywów, konsolety audio-video, monitorów   
odsłuchowych 4 szt., okablowania sygnałowego i prądowego,  
- mikser cyfrowy, realizacja,  
- 1 zestaw nagłośnienia przenośnego, 
- 1 mikrofonowy system bezprzewodowy (mikroport). 

2) Oświetlenie – w tym zapewnienie kratownicy na konstrukcji 
wymogi techniczne: 
- zapewnienie i montaż kratownicy (z elementami wspornymi) z oświetleniem efektowym 
nad sceną należącą do Zamawiającego  (scena  składana z modułów o łącznej powierzchni 
4x5 m) – min. 8 punktów oświetleniowych; 
- zapewnienie profesjonalnego oświetlenia sceny (4x5m) i występujących zespołów  
w pomieszczeniu zamkniętym; 
- zapewnienie operatora oświetlenia; 
- zapewnienie wykładziny na scenę 20 m kw; 
- oświetlenie klimatyczne (nastrojowe) parkietu do tańca / sali – min. 10 punktów LED-
owych; 
- oświetlenie dolne schodów prowadzących do sali. 

3) Transmisja live wydarzenia na telebimie umieszczonym na balkonie budynku 
Instytutu 
wymogi techniczne: 
- ekran diodowy, bezszwowy, zewnętrzny 2,5 m x 2 m + głośniki, 
- kamery z operatorem, 
- mikser video, realizacja obrazu, 
- agregat prądotwórczy. 

     4)   Zapewnienie ekranu z tyłu sceny (tło dla występujących)  
            wymogi techniczne:  

- ekran diodowy, bezszwowy, wewnętrzny o szerokości sceny 5 m, 
- mikser video, realizacja obrazu. 

 
 



 

 
 

Uwagi dodatkowe:  

 sala, w której odbywać się będzie wydarzenie ma powierzchnię około 280 m2 (wym. 12,0 
x 23,5 m). Istnieje możliwość udostępnienia sali (po uprzednim umówieniu terminu) w celu 
przeprowadzenia wizji lokalnej; 

 nagłośnienie, oświetlenie i transmisja powinny być prowadzone w trakcie trwania całej 
imprezy; 

 Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu oraz obsługi, 
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz do 
jego dostarczenia, montażu i demontażu na własny koszt i ryzyko; 

 wszystkie kable, elementy niebezpieczne i podatne na zniszczenie, muszą być 
zabezpieczone i możliwie jak najbardziej ukryte dla publiczności przez Wykonawcę. 

 
TERMIN 
6 lipca 2022 r., godz. 18.00 – 22.00. 
 
MIEJSCE 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, Warszawa. 
Sala Odczytowa, loggia (balkon). Pod linkiem zdjęcia przestrzeni: 
https://nikidw.edu.pl/narodowy-instytut-kultury-i-dziedzictwa-wsi-powierzchnie-do-
wynajecia/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty 
 

UMOWA-ZLECENIE (projekt) 
NR …./Z/2022/NIKiDW 

 
zawarta w dniu …………….. 2022 r. w Warszawie pomiędzy:  
…………………, ul. ………….. , …………………., NIP:…..., reprezentowanym przez 
………………., zwanym/zwaną dalej: Zleceniobiorcą, 
a  
Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Warszawie (00-322) przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których 
organizatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod numerem 3, NIP: 525-28-04-887, 
Regon: 384655657, reprezentowanym przez : 
Katarzynę Saks – Dyrektor   
zwanym dalej: Zleceniodawcą, 
zwanymi dalej łącznie: Stronami 
 
Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca podejmuje się świadczenia usług obejmujących 
kompleksową obsługę techniczną wydarzenia pod nazwą „Koncert laureatów nagrody 
im. Oskara Kolberga oraz Wieczoru Tańca” w dniu 6 lipca w godzinach 18.00 – 22.00 
w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie (dalej: 
Zlecenie) w szczególności zapewnienia: 

a) nagłośnienia występów zespołów muzycznych i śpiewaczych; 
b) oświetlenia występów na scenie – zapewnienie kratownicy; 
c) zapewnienia transmisji live imprezy na telebimie zewnętrznym; 
d) zapewnienia ekranu z tyłu sceny. 

2. Zleceniobiorca w ramach obowiązków wskazanych w ust. 1 jest zobowiązany do 
zapewnienia odpowiedniego sprzętu niezbędnego do ich realizacji dostarczonego na 
własny koszt i ryzyko. 

 
§ 2. Realizacja Umowy 

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania Zlecenia w sposób ciągły, w czasie  
i miejscu oraz w sposób, który zapewni należyte wykonanie obowiązków umownych.  

2. Zleceniodawca oświadcza, iż zobowiązuje się współdziałać ze Zleceniobiorcą w celu 
zapewnienia właściwej realizacji niniejszej Umowy, zapewniając mu w szczególności 
wsparcie administracyjne, techniczne i organizacyjne, polegające m.in. na udzielaniu 
wszelkich niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby powierzeniu narzędzi na 
potrzeby wykonywania Umowy.  

3. Zleceniodawca ma prawo do bieżącej weryfikacji postępów prac wykonywanych  
w ramach Zlecenia. 

 



 

 
 

 
§ 3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy 

1. Z tytułu realizacji Zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………………. zł netto (słownie: ……………….), 
powiększone o należny podatek VAT tj. w łącznej wysokości …………………. zł 
(słownie: ………………).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dostarczenia do siedziby 
Zleceniobiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy w niej 
wskazany. 

3. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy poleceniem 
zapłaty.  

 
§ 4. Dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca może za pisemną zgodą Zleceniodawcy wykonać Zlecenie przy pomocy 
osoby trzeciej.  

2. Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wykonanie Umowy z należytą 
starannością. 

3. Zleceniobiorca zapewnia, że dysponuje wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem  
i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania Zlecenia i że nie istnieją 
żadne przeszkody prawne czy faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu 
wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy.  

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do takiego prowadzenia własnych i innych interesów, by 
nie kolidowały one z należytym i starannym wykonywaniem niniejszej Umowy. 

5. W przypadku powstania szkody w majątku Zleceniodawcy wynikającej z działań 
Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność obejmującą zarówno 
szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści. 

 
§ 5. Zachowanie poufności 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją niniejszej 
Umowy, stanowią tajemnicę Zleceniodawcy i nie mogą być przekazywane osobom 
trzecim bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie. Zobowiązanie określone  
w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności wszystkich informacji stanowiących 
dane osobowe, których administratorem lub przetwarzającym jest Zleceniodawca. 
Zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, w której ujawnienie takich informacji nastąpi  
w wykonaniu obowiązku prawnego. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do skutecznej ochrony wszelkich informacji 
stanowiących tajemnicę Zleceniodawcy przed niepowołanym użyciem oraz zastosowania 
właściwych środków w celu ochrony tych informacji przed ich ujawnieniem osobom 
trzecim. 

3. W przypadku, gdy Zleceniobiorca otrzyma żądanie ujawnienia informacji stanowiących 
tajemnicę Zleceniodawcy na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez 
uprawniony organ, zobowiązuje się on do natychmiastowego powiadomienia 
Zleceniodawcy o wystąpieniu z takim takiego żądaniem oraz o jego zakresie. 

4. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę 



 

 
 

Zleceniodawcy nie jest ograniczone w czasie i będzie nadal wiążące pomimo wygaśnięcia 
bądź rozwiązania niniejszej Umowy. 

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zleceniobiorca zapłaci na 
wezwanie Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000 złotych za każdy przypadek 
naruszenia. Zleceniodawca może dochodzić odpowiedzialności uzupełniającej w zakresie 
przekraczającym zastrzeżoną karę umowną. 

 
§ 6. Działalność konkurencyjna 

1. W okresie trwania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu Zleceniobiorca zobowiązuje 
się do powstrzymania się od:  
1) nakłaniania osób świadczących pracę na rzecz Zleceniodawcy na podstawie 

stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego 
wykonania swoich obowiązków wobec Zleceniodawcy lub do wypowiedzenia 
takich umów,  

2) nakłaniania podmiotów współpracujących ze Zleceniodawcą do rozwiązania z nim 
umowy albo do niewykonania lub nienależytego wykonania jakiejkolwiek umowy, 

3) rozpowszechniania informacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić 
wizerunkowi Zleceniodawcy lub innych podmiotów współpracujących ze 
Zleceniodawcą. 

2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień ust. 1, Zleceniobiorca będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000 złotych za każdy przypadek 
naruszenia, a Zleceniodawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego  
w zakresie przekraczającym zastrzeżoną karę umowną.  

 
§ 7. Siła wyższa 

1. Zleceniobiorca zawiadomi niezwłocznie Zleceniodawcę o sytuacjach niemożności 
wykonywania Zlecenia. 

2. Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej, przy czym: 
1) pojęcie siły wyżej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne w stosunku do 

Stron i do prowadzonej przez nich działalności, pozostające poza kontrolą Strony 
powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do zapobieżenia  
i przezwyciężenia, pomimo podjęcia działań z zachowaniem należytej staranności 
celem przeciwstawienia się skutkom tego zdarzenia, takie jak w szczególności 
działania sił natury (takie jak: powodzie, huragany, trzęsienia ziemi), katastrofy 
epidemiologiczne, działania militarne, konflikty zbrojne, zamieszki społeczne, 
strajki, ataki hakerskie, ataki terrorystyczne, blokady dróg lub innych powszechnie 
używanych szlaków komunikacyjnych, pożary powstałe na skutek okoliczności, za 
którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, katastrofalne wydarzenia 
powstałe na skutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności 

2) siła wyższa nie obejmuje zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Strony 
należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c. 

3. Za sytuację zrównaną z siłą wyższą Strony uznają: 



 

 
 

1) możliwość wprowadzenia ograniczeń w związku z sytuacją epidemiczną; 
2) chorobę Zleceniobiorcy wywołaną zakażeniem wirusem SARS-COV-2, co 

zostanie potwierdzone pozytywnym wynikiem testu RT-PCR. 
4. Strona powołująca się na wystąpienie siły wyższej zobowiązana jest do poinformowania 

drugiej Strony Umowy o jej wystąpieniu i zakończeniu w trybie natychmiastowym, nie 
później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od zaistnienia lub zakończenia siły 
wyższej. 

5. Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym drugą Stronę powoduje, iż warunki  
i terminy wykonania zobowiązań umownych ulegają przedłużeniu o czas trwania siły 
wyższej. 

 
§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Zleceniodawca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy,  
w szczególności: 
1) zaprzestania realizacji Zlecenia; 
2) opóźnienia w realizacji czynności, o których mowa w § 1, 
3) wadliwego wykonywania czynności, o których mowa w § 1. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 Zleceniodawca ma prawo do żądania od 
Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1, przy czym Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania 
przewyższającego zastrzeżoną karę umowną. 

3. Rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty mocy postanowień, które regulują wzajemne 
prawa i obowiązki Stron również po rozwiązaniu Umowy.  

4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
5. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
7. Nieważność lub bezskuteczność określonej części lub postanowienia Umowy nie wpływa 

w żaden sposób na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Nieważne 
postanowienie bądź jego część uznaje się za wyłączone z Umowy, zaś reszta Umowy 
będzie interpretowana i wykonywana tak, jakby Umowa tej części lub postanowienia nie 
zawierała. 

8. Wszelkie postanowienia Umowy należy interpretować z należytym poszanowaniem 
słusznych interesów Stron, uwzględniając zwyczaje powszechnie respektowane i inne 
dobre obyczaje. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 

 


