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Informacja dla Wykonawców nr 2  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Organizacja Gali Finałowej VII Edycji Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego Laur 
Świętokrzyski 2012”, znak: AG-I.272.1.8.2013. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami 
udziela odpowiedzi:  
 
Pytanie 1: 
Prosiłabym o uzupełnienie informacji dotyczących postępowania w kwestiach związanych  
z wymaganiami Katarzyny Nosowskiej i jej zespołu dotyczących miejsca pobytu, warunków oraz 
standardów, a także informacji o cenie biletów wstępu na galę. 
 
Odpowiedź: 
Odnośnie wymagań określonych przez artystów Zamawiający udzielił informacji wyłącznie Wykonawcy 
który złożył wniosek, zaś co do ceny biletów, to wejście na Galę Laur Świętokrzyski nie jest biletowane. 
Goście wchodzą na podstawie zaproszeń. 
 
Pytanie 2: 
Prosiłabym także o informację czy mamy przesyłać propozycje wykonawców razem z formularzem 
ofertowym czy może samą wycenę? A wykonawcy i ich nazwiska będą przedstawiani dopiero po 
ogłoszeniu wyniku? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą propozycji artystów i konferansjera, natomiast wymaga 
uwzględnienia wszystkich kosztów do oferowanej przez Wykonawcę ceny oferty. Zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Opisie przedmiotu zamówienia, w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek 
przedstawić cztery propozycje artystów, spośród których Zamawiający dokona wyboru dwóch. 
Natomiast w ust. 4, Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca musi 14 dni przed Galą dostarczyć do 
akceptacji Zamawiającego scenariusz Gali zawierający konkretne ramy czasowe, prowadzących, 
laureatów, gwiazdy, rozwiązania techniczne i organizacyjne. Zatem konkretne propozycje mogą być 
złożone po wyborze najkorzystniejszej oferty.   
 

Pytanie 3: 

Zwracamy się z wnioskiem o podanie kwoty ustalonej przez Zamawiającego z managementem zespołu 
Kasi Nosowskiej za koncert(wszelkich kosztów: występ, transport, hotel- struktura pokoi, lokalizacja 
hotelu) 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił informacji wyłącznie Wykonawcy który złożył wniosek. 

 
 
 


