
Załącznik Nr 3 do Regulaminu  

udzielania przez ISIM zamówień ZDNiKiUM 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

I. Nazwa i adres zamawiającego 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 

ul. Foksal 17 

00-372 Warszawa 

I. Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia 

Ogłoszenie zamieszczane na podstawie 

 * art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. . Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668 ze zm.),…… 

*art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 194) 

Zamówienie jest wyłączone z konieczności stosowania przy jego udzieleniu przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

*na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp: 

a) *prace badawcze,  

b) *prace eksperymentalne, 

c) *prace naukowe, 

*na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp: 

a) *działalność kulturalna związana z organizacją wystaw*, koncertów*, konkursów*, festiwali*, widowisk*, 

spektakli teatralnych*, 

b) *przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturalnej, 

c) *gromadzenie materiałów bibliotecznych przez biblioteki, 

d) *gromadzenie muzealiów, 

e) *działalność archiwalna związana z gromadzeniem materiałów archiwalnych 

*na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp 

*produkcja*i koprodukcja* audycji* i materiałów do audycji* lub ich opracowanie na potrzeby świadczenia: 

a) *audiowizualnych usług medialnych*  

b) *radiowych usług medialnych 

II. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego 

Zapewnienie obsługi scenotechnicznej gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas oraz koncertowi 

towarzyszącemu. 

III. Przedmiot zamówienia, termin realizacji  

Zamówienie dotyczy usługi związanej z działalnością kulturalną w zakresie organizacji gali wręczenia 

odznaczeń Virtus et Fraternitas, polegającą na zapewnieniu obsługi scenotechnicznej gali wręczenia 

odznaczeń Virtus et Fraternitas oraz obsługi scenotechnicznej koncertu towarzyszącego gali, zgodnie z 

przedstawioną przez Instytut koncepcją wydarzenia. 

Medal Virtus et Fraternitas jest nagrodą dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy lub pielęgnowaniu 

pamięci o osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości będących ofiarami 

zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych 

przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, wobec czego gala 

wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas ma charakter przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej. 

Natomiast towarzyszący gali koncert jest zamówieniem z zakresu działalności kulturalnej związanej z 

organizacją koncertów.  

Termin realizacji: 20.12.2022 r. 



 

*niewłaściwe skreślić lub zaznaczyć właściwe 

V. Data sporządzenia ogłoszenia 

      16.12.2022 

VI. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie ISIM w Biuletynie Informacji 

Publicznej 

      16.12.2022.  


