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Załącznik nr 1 do Specyfikacji 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na organizacji i dwukrotnym 

wystawieniu spektaklu teatralnego pt. „Pamięć wody” w reżyserii Bogdana Toszy, 

zwanego dalej „spektaklem”. 

2. Wystawiany spektakl teatralny skierowany zostanie do zainteresowanych mieszkańców 

miasta Siedlce, wśród których bilety będą rozdysponowane nieodpłatnie. 

3. Wykonawca powinien zapewnić salę na terenie miasta Siedlce ze sceną teatralną  

oraz z co najmniej 250 miejscami siedzącymi na widowni. 

4. Spektakl teatralny powinien zostać wystawiony dwukrotnie – dwa raz w ciągu jednego 

dnia bądź po jednym razie przez dwa kolejne dni. W przypadku dwukrotnego wystawienia 

spektaklu jednego dnia, pierwszy spektakl powinien rozpocząć się w godzinach pomiędzy 

1100 a 1630, a drugi w godzinach pomiędzy 1700 a 1930, zaś w przypadku organizacji  

po jednym spektaklu w kolejnych dwóch następujących po sobie dniach, spektakle 

powinny rozpoczynać się najwcześniej o godzinie 1700. 

5. Spektakl teatralny powinien zostać wystawiony w terminie do dnia 30 września 2013 roku,  

po uprzednim zaakceptowaniu konkretnego terminu przez Zamawiającego. 

 

Informacje dodatkowe 
 

1. Wykonawca odpowiedzialny będzie m.in. za: 

1) współpracę z teatrem/aktorami prezentującym/prezentującymi spektakl,  

w tym uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi, 

2) spełnienie wymogów bhp i p. poż. w obiekcie, w którym zorganizowany zostanie 

spektakl, 

3) zapewnienie sceny teatralnej spełniającej wszystkie wymagania techniczne 

dotyczące m.in. wielkości sceny, kulis i garderoby, nagłośnienia, oświetlenia, 

multimediów, możliwości montażu elementów dekoracji i wykorzystywanych  

w spektaklu rekwizytów, zgodnie z riderem technicznym spektaklu, 

4) zapewnienie obsługi technicznej podczas spektaklu, 

5) przygotowanie i udostępnienie mikrofonu przed każdym spektaklem, 

6) zapewnienie dostępu do szatni (wraz z obsługą, tj. przyjmowaniem i wydawaniem 

ubrań), zaplecza sanitarnego (toalet, osobnych dla mężczyzn i kobiet, utrzymanych  

w czystości i wyposażonych w papier toaletowy i jednorazowe ręczniki  

bądź automatyczne suszarki do rąk), 

7) projekt, wydruk i rozdysponowanie (co najmniej na tydzień przed dniem wystawienia 

spektaklu) wśród mieszkańców miasta biletów na dwukrotną prezentację spektaklu 

teatralnego w liczbie odpowiadającej przedstawionej w ofercie sumie miejsc 

siedzących na widowni (w tym przekazanie Zamawiającemu, co najmniej na 2 

tygodnie przed wystawieniem spektakli, 120 biletów – po 60 na każdy spektakl), 

8) projekt i wydruk 50 sztuk plakatów (format A1, papier kredowy, połysk, gramatura  

150 g, nadruk jednostronny techniką druku offset w pełnym wymiarze kolorów) 
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informujących o wystawianym spektaklu teatralnym oraz wywieszenie – co najmniej  

na 2 tygodnie przed dniem wystawienia spektakli, 25 sztuk plakatów (w obiekcie,  

w którym znajduje się scena teatralna, na słupach i tablicach ogłoszeniowych  

na terenie miasta Siedlce) oraz przekazanie pozostałych plakatów  

do rozdysponowania przez Zamawiającego (dane techniczne dotyczące wydruku 

plakatów nie są obowiązujące w przypadku narzucenia w tym zakresie warunków  

przez teatr prezentujący sztukę),  

9) projekt i wydruk 1000 sztuk dwustronnych ulotek (format A5, papier kredowy, 

błyszczący, gramatura 135g, nadruk dwustronny techniką druku offset w pełnym 

wymiarze kolorów) informujących o wystawianym spektaklu teatralnym  

oraz rozdysponowanie 500 sztuk wśród mieszkańców miasta Siedlce (co najmniej  

na 2 tygodnie przed dniem wystawienia spektaklu) oraz przekazanie pozostałych 

ulotek Zamawiającemu (dane techniczne dotyczące wydruku ulotek nie są 

obowiązujące w przypadku narzucenia w tym zakresie warunków przez teatr 

prezentujący sztukę), 

10) oznaczenie biletów, plakatów i ulotek informacją o współfinansowaniu wystawienia 

spektaklu teatralnego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z 4 lutego 2009 r. (Powyższy dokument 

dostępny jest na stronie internetowej:  

http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf), przy czym projekty 

materiałów informacyjnych powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

11) opublikowanie informacji o wystawianym spektaklu teatralnym na stronie internetowej 

Wykonawcy (jeśli taką posiada), z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem 

(informacja powinna zawierać m.in. datę wystawienia, dane na temat wydawania 

biletów, a także odpowiednie oznaczenia), 

12) zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń 

zaistniałych w czasie wykonywania usługi, przy czym Wykonawca powinien być 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, w dniu wystawienia spektakli, oznaczenie 

pomieszczeń w obiekcie, w którym znajduje się scena teatralna, roll-up’em oraz plakatami 

informującymi o współfinansowaniu projektu pn.: „Stawiam na siebie!” ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania (nie później  

niż w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia) Zamawiającego o trudnościach w realizacji 

umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

umowy co najmniej do końca 2020 roku, w sposób zapewniający dostępność, poufność  

i bezpieczeństwo. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do poddania się ewentualnej kontroli w zakresie 

realizowanej umowy, przy czym kontrola może zostać przeprowadzona  

przez Zamawiającego, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych bądź inne 

uprawnione podmioty. 

 

http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf

