
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Tel. 22 47 10 100 

Strona internetowa www.polin.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 4 d ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych 

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: 

X Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, 

    spektakle teatralne 

 Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej 

 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych 

 Gromadzenie muzealiów 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania Zapewnienie występów artystycznych następujących artystów: 

Yoav Talmi, Lara St. John oraz zespołu COULOIR podczas 

koncertu Azrieli Music Prize odbywającego się 15 września 

2019 w Muzeum Polin. 

Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu 

zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, 

termin realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

Jeżeli dotyczy grantu – podać 

informacje zgodnie z wymogami 

grantu 

Koncert odbędzie się 15 września 2019 w Audytorium Muzeum 

Polin. Próby do koncertu odbędą się w dniach 11-15 września).  

Zamówienie obejmuje artystyczne wykonanie utworów podczas 

koncertu oraz udzielnie licencji wyłącznej na korzystanie z praw 

do artystycznego wykonania koncertu przez następujących 

wykonawców:  

- Yoav Talmi (dyrygent) 

- Lara St. John (solistka, skrzypce) 

- COULOIR (Ariel Barnes – wiolonczela; Heidi Krutzen – harfa) 

 

 

Concert will take place on September 15th 2019 at POLIN 

Museum’s Auditorium. The rehearsals will be organised 

between 11th and 15th September.  

The procurement includes the artistic performance of the music 

works as well as granting an exclusive license to the rights to the 

artistic performance by the following artists:  

- Yoav Talmi (conductor) 

- Lara St. John (soloist, violin) 

- COULOIR (Ariel Barnes – cello ; Heidi Krutzen – harp) 

Kryteria oceny ofert Cena – 100% 

Termin i miejsce składania ofert Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

lub e-mail: kprochyra@polin.pl 

Termin składania ofert: 29 lipca 2019, godz. 12.00 
 

Ogłoszenie przygotował:                                                                                       Zatwierdził: 

 

...............................................                                      ………………………………………… 
      (data, podpis pracownika)                                                    (data, podpis kierownika komórki organizacyjnej) 
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Zgodnie z ustawą                                                      Potwierdzenie     

Prawo Zamówień Publicznych                                 zabezpieczenia środków:                                       

 

 

…………………………………….    …………………………………….      
(data, podpis                                                            (data, podpis Głównego księgowego)            

Pracownika ds. zamówień publicznych)    

 

 

   ZATWIERDZAM 

 

 

 

                          

………………………………………........... 
(data, podpis Dyrektora lub Z-cy Dyrektora) 

 

UWAGA: ogłoszenie należy opublikować na stronie internetowej Muzeum oraz w Biuletynie Zamówień 

Publicznych dostępnym pod adresem http://mhzp.bip.um.warszawa.pl/ bez ww. podpisów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


