
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Instytut Książki, ul. Z. Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, wpisany do rejestru narodowych instytucji 

kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 55/2003, 

posiadającym numer NIP 676-22-53-464 

 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 37a-37d ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późn. zm.). 

Do niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) nie mają zastosowania przepisy tej 

ustawy. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa: Produkcja Gali wręczenia Nagrody Transatlantyk wraz z realizacją transmisji i/lub retransmisji 

przez nadawcę telewizyjnego i/lub rejestracją na potrzeby audycji telewizyjnej 

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i produkcja  

oraz transmisja lub retransmisja uroczystej gali wręczenia Nagrody Transatlantyk w Centrum 

Kongresowym ICE Kraków w dniu 3 czerwca 2022 roku w Krakowie o godzinie 19:00. 

Nagroda Transatlantyk to wyróżnienie corocznie przyznawane przez Instytut Książki wybitnemu 

ambasadorowi polskiej literatury za granicą – w tym roku jest też ważnym punktem Światowego 

Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej. Dodatkowo, z uwagi na pandemię, w bieżącym roku w trakcie 

Wydarzenia statuetki odbierze aż troje laureatów – prof. Ewa Thompson z USA (za rok 2020), prof. 

Tokimasa Sekiguchi z Japonii (za rok 2021) oraz osoba wyłoniona przez kapitułę Transatlantyku w roku 

bieżącym. 

 

Wydarzeniu powinna towarzyszyć część artystyczna, uwzględniająca ustanowienie przez Sejm RP roku 

2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. 

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: 

1) Stworzenie scenariusza Wydarzenia; 

2) Opracowanie artystycznej koncepcji wydarzenia; 

3) Opracowanie koncepcji plastycznej i jej wykonanie; 

4) Reżyseria Wydarzenia według wskazań Zamawiającego; 

5) Kompleksowa koordynacja artystyczna i produkcyjna Wydarzenia, w tym przygotowanie 

Wydarzenia w sposób umożliwiający przeprowadzenie transmisji telewizyjnej i/lub jego nagrania  

na potrzeby retransmisji lub produkcji programu telewizyjnego 



6) przeprowadzenie transmisji i/lub retransmisji telewizyjnej Wydarzenia na antenie 

ogólnopolskiej i/lub nagranie na potrzeby produkcji audycji telewizyjnej stanowiącej obszerną relację 

i/lub skrót z zapisu Wydarzenia. 

 

W związku ze szczególną wagą wydarzenia uzasadnione jest powierzenie realizacji zamówienia 

profesjonalnemu podmiotowi, który posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej koordynacji 

artystycznej i produkcyjnej oraz realizacji transmisji telewizyjnej i/lub rejestracji wydarzeń kulturalnych 

i ich emisji na antenie ogólnopolskiej telewizji dostępnej powszechnie na terytorium RP w nadawaniu 

naziemnym. 

 

IV. SYMBOL I NAZWA WEDŁUG CPV:   

 
92221000-6 – Usługi produkcji telewizyjnej  
92312000-1 – Usługi artystyczne 
79952100-3 – Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych 
 

 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do dnia 30 czerwca 2022 roku 

Gala wręczenia Nagrody Transatlantyk odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków 

w dniu 3 czerwca 2022 roku w Krakowie o godzinie 19:00. 

 


