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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35576-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie organizacji imprez
2023/S 014-035576

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6762610220
Adres pocztowy: ul. Profesora Michała Życzkowskiego 20
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-684
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Biela
E-mail: lukasz.biela@ie2023.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ie2023.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka celowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: organizacja Igrzysk Europejskich 2023

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich 2023
Numer referencyjny: 4/ZP/PROM/2023

II.1.2) Główny kod CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szczegółowego scenariusza oraz kompleksowa organizacja 
ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich 2023.
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II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stadion Miejski im. Henryka Reymana, ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie szczegółowego scenariusza ceremonii otwarcia i zamknięcia ceremonii III Igrzysk Europejskich 
2023.
2. Kompleksowe przygotowanie i zrealizowanie ceremonii otwarcia III Igrzysk Europejskich na Stadionie 
Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 20:00 oraz ceremonii 
zamknięcia w dniu 2 lipca 2023 r. o godzinie 20:00, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego 
scenariusz.
3. Zapewnienie przez Wykonawcę techniki estradowej.
4. Zapewnienie identyfikacji marki Zamawiającego i III Igrzysk Europejskich w trakcie trwania obydwu ceremonii.
5. Kompleksowa obsługa mediów w trakcie trwania ceremonii.
6. Koordynacja uczestników ceremonii otwarcia i zamknięcia, w tym sportowców i wolontariuszy, od momentu 
ich przyjazdu na miejsce wydarzenia aż do odjazdu do miejsc zakwaterowania, w tym koordynacja ustawienia i 
przemarszu sportowców .
7. Zapewnienie przez Wykonawcę infrastruktury tymczasowej niezbędnej do realizacji ceremonii.
8. Bieżące doradzanie Zamawiającemu w zakresie organizacji ceremonii.
9. Współpraca z partnerami Zamawiającego w zakresie organizacji ceremonii, a także działań promocyjnych, 
sponsorskich, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz produkcją telewizyjną.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.
11. Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji 
udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
12. Klauzulą poufności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została objęta część 
Specyfikacji Warunków Zamówienia zawierająca informacje dotyczące Stadionu Miejskiego im. Henryka 
Reymana w Krakowie (w tym: rzuty architektoniczne, przekrój murawy, schematy odwodnienia i ogrzewania, 
instrukcję bezpieczeństwa pożarowego). Dane te nie są dostępne powszechnie, a ich zachowanie w poufności 
służy ochronie bezpieczeństwa obiektu i osób z niego korzystających.
13. W celu uzyskania dostępu do wyżej opisanych dokumentów Wykonawcy zobligowani są do złożenia 
oświadczenia o zachowaniu poufności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia) Oświadczenie to należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) i przesłać na adres mailowy: szymon.stachowicz@ie2023.pl 
14. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13 musi być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy lub pełnomocnika (w takim przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
musi być złożone, z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji).
15. Po przekazaniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 13, sporządzonego zgodnie z wymogami, o których 
mowa w pkt 14 Zamawiający prześle niezwłocznie przedmiotowe dokumenty na wskazany przez Wykonawcę 
adres mailowy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wstępnej koncepcji organizacji ceremonii / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Popularność Głównego Artysty Ceremonii Otwarcia / Waga: 30
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 02/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził wstępne 
konsultacje rynkowe.
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, w przypadku, gdy 
środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów
Zamawiający nie ustanawia w tym zakresie żadnych wymagań.
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5 000 
000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych)
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich dwunastu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
gospodarczej jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu 
lub zaadaptowaniu scenariusza oraz zrealizowaniu w oparciu o stworzony lub zaadaptowany scenariusz 
widowiska: plenerowego, teatralnego, telewizyjnego lub koncertu, a każda realizacja obejmowała co najmniej: 
zaprojektowanie i wykonanie scenografii, choreografię grupową, występy wokalne, zapewnienie oprawy 
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muzycznej oraz oprawy multimedialnej, przy czym co najmniej w trakcie jednego z tych widowisk liczba widzów 
wyniosła co najmniej 5 000 (słownie: pięć tysięcy) osób
4.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze Kierownika Produkcji, a 
która to osoba posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. uczestniczyła w charakterze osoby kierującej 
produkcją w realizacji co najmniej dwóch widowisk o charakterze: plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub 
koncertu, a realizacje te obejmowały co najmniej: zaprojektowanie i wykonanie choreografii (w tym grupowej), 
występy wokalne; zapewnienie oprawy muzycznej i multimedialnej;
b) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze Scenarzysty, a która to 
osoba posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. opracowała (samodzielnie lub jako współautor) 
scenariusze co najmniej dwóch widowisk o charakterze: plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub koncertu, a 
scenariusze te opisywały co najmniej: choreografię (w tym grupową), występy wokalne; zapewnienie oprawy 
muzycznej i multimedialnej;
c) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze Reżysera, a która to osoba 
posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. wyreżyserowała co najmniej dwa widowiska o charakterze: 
plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub koncertu, a realizacje te obejmowały co najmniej: wykonanie 
choreografii (w tym grupowej), występy wokalne; zapewnienie oprawy muzycznej i multimedialnej;
d) jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w charakterze Reżysera Multimediów, a 
która to osoba posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, tj. uczestniczyła w roli specjalisty do spraw 
multimediów w realizacji co najmniej dwóch widowisk o charakterze: plenerowym, teatralnym, telewizyjnym lub 
koncertu, a realizacje te obejmowały co najmniej: choreografię (w tym grupową), występy wokalne; zapewnienie 
oprawy muzycznej i multimedialnej
5 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 
interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego lub art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2 Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
2.1 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że 
Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy 
Pzp, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat 
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności
2.2 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub 
sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury;
2.3 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3 W zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia określonych w pkt. 1 i 2 (przesłanki obligatoryjne i 
fakultatywne), następuje wykluczenie Wykonawcy na odpowiedni okres wskazany w art. 111 Ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 
109 ust 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
4.1. naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
4.2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
4.3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
4.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie 
Wykonawcy,
4.3.2. zreorganizował personel,
4.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania 
przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
4.3.4. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 
przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wyklucza Wykonawcę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1 Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2 Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym 
i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert.
3 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 składane jest:
3.1 w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym 
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”), 
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Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym), zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 15 Specyfikacji
oraz
3.2. oświadczenia Wykonawcy, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Specyfikacji, o 
braku przesłanek do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE 
nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 835)
4 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
5 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4 zobowiązany jest do złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 6 - 8.
6 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Wykonawca składa:
6.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6.2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6 do Specyfikacji, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 
1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
6.3 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z 
zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca 
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6.4 zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed 
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upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6.5 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6.6 informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust 1 ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
6.7 oświadczenie Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji, o 
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na 
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp.
6.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 9 Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
7.1 dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia
7.2 sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do Specyfikacji wykaz wykonanych usług, w 
okresie ostatnich dwunastu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy.
7.3 Sporządzone według wzoru stanowiącego Załączniki nr 9a – 9d do Specyfikacji wykazy osób, skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2 Specyfikacji lub podmiotowe środki 
dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest 
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 
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warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 
dokumentów.
9 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych 
środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o 
którym mowa w pkt. 9.2 Specyfikacji
10 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
11 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
12 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe 
nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
Przedmiotowe środki dowodowe:
1 W celu umożliwienia dokonania oceny oferty we wskazanym w Rozdziale 20 kryterium ”Jakość wstępnej 
koncepcji” Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia (dołączenia do oferty) wstępnej koncepcji 
organizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Europejskich 2023.
2 Wymogi dotyczące wstępnej koncepcji opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3 Zasady przyznawania punktacji we wskazanym kryterium określone zostały w Rozdziale 20 Specyfikacji.
4 Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania Wykonawców do złożenia lub uzupełnienia 
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.13.1. Specyfikacji.
5 Nieprzedstawienie (niezłożenie) wstępnej koncepcji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały we Wzorze Umowy stanowiącym Załacznik nr 10 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem Portalu, tj. platformy zakupowej 
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest na Portalu dokonywane jest przez pracownika Zamawiającego:Łukasza Bielę poprzez 
odszyfrowanie i otwarcie ofert. W przypadku awarii Portalu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w 
powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe wymagania w zakresie wnoszenia wadium określa Rozdział 
17 SWZ.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz z 
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2 Specyfikacji, 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy 
wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających 
zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub 
podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których 
mowa w pkt. a);
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik 
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy;
d) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 10.3 Specyfikacji, w przypadku gdy Wykonawca polega 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
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w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w pkt. a);
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik do Specyfikacji);
f) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia oraz oświadczenie 
Wykonawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik do Specyfikacji, o braku przesłanek do 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 
r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust 1 
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) - wymagane 
postanowieniami pkt. 9.2., 10.9 oraz 12.3 Specyfikacji;
g) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.13.1 Specyfikacji
h) dowód wniesienia wadium
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana w zakresie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w 
ofercie. Szczegółowe wymagania w zakresie sposobu wnoszenia zabezpieczenia określa rozdział 23 SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe dane dotyczące środków ochrony prawnej opisane zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2023
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