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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dalej zwane „ogłoszeniem o zamówieniu społecznym na usługi niepriorytetowe”
 

 

Nazwa nadana zamówieniu:  

„Prowadzenie zajęć tanecznych dla Centrum Kultury "Zamek" w 14 grupach z podziałem na poziomy 

zaawansowania i wiek uczestników w sezonie kulturalnym 2019/20 i 2020/21” 

 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): Zam.Pub.01/10/2019 

 

Podstawa prawna udzielania zamówienia: 

1) art. 138.o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej 

zwanej „Pzp”, tj.: 

- oznaczenie usługi społecznej, usługi niepriorytetowej, według CPV 92340000-6 usługi taneczne oraz 

przedstawienia artystyczne (Usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury)  

2) art. 37a-37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.). 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Centrum Kultury „Zamek” 

Pl. Świętojański 1 

54-076 Wrocław 

www.zamek.wroclaw.pl 

tel. 713493536 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00) 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb zamówienia: zamówienie usług społecznych, usług niepriorytetowych w trybie oceny ofert, złożonych 

zgodnie z art. 138o ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), 

dalej zwanej „Pzp”, 

3. Nazwa nadana zamówieniu. 

„Prowadzenie zajęć tanecznych dla Centrum Kultury "Zamek" w 14 grupach z podziałem na poziomy 

zaawansowania i wiek uczestników w sezonach kulturalnych: 2019/20 i 2020/21.” 

4. Oznaczenie sprawy: Zam.Pub.01/10/2019 

 

http://www.zamek.wroclaw.pl/


Zamawiający – Centrum Kultury „Zamek” 

Oznaczenie sprawy: Zam.Pub.01/10/2019  

 

 

  

 

 
 

 

2 

5. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia. 

http://www.zamek.wroclaw.pl/bip-ogloszenia/ 

6. Opis przedmiotu zamówienia albo opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 14 grup tanecznych w różnych grupach wiekowych i stopniach 

zaawansowania w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie: 

a) od 1 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku  

oraz 

b) od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku 

- w następujących grupach wiekowych: 

Grupa Wiek Roczniki  Styl taneczny Poziom 

1. Maluszki 3 4-6 2013 

2014 

2015 

Mix Dance Początkujący  

2. Maluszki  2 4-5 2014 

2015 
Mix Dance Początkujący  

3. Maluszki 1 6-7 2012 

2013 
Mix Dance Początkujący + 

4. Przedszkole 

baletowe  

4-6  2014 

2013 

2012 

Przedszkole baletowe  Początkujący  

5. Dzieci 3 6-9 2013 

2012 

2011 

2010 

Disco Dance  

Hip-hop  

Początkujący 

6. Dzieci 2  8-10 2011 

2010 

2009 

Disco Dance  

Hip-hop 

Początkujący 

7. Dzieci 1  6-8 2013 

2012 

2011 

Disco Dance Technika 

tańca 

Początkujący + 

8. Dzieci 

zaawansowane 1 

7 2012 Disco dance,  

technika tańca,  

hip hop 

Średnio 

Zaawansowany  

9. Dzieci 

zaawansowane 2 

8-10 2011 

2010 

2009 

Disco dance,  

technika tańca,  

hip hop 

Średnio 

Zaawansowany  

10. Dzieci 

zaawansowane 3 

7-10 2011 

2010 

2009 

 

Disco dance 

Hip hop  

Początkujący ++ 

11. Juniorzy  12-15  2008 

2007  

2006 

Disco dance,  

hip hop 

Średnio 

zaawansowany 
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2005 

12. Reprezentacja 8-10 2010 

2009 

2008 

Disco dance, technika 

tańca 

Zaawansowana 

reprezentacja 

13. Reprezentacja 12-15 2008 

2007 

2006 

2005 

 

Disco dance, technika 

tańca 

Zaawansowana 

- reprezentacja  

14. Reprezentacja 10-14 2009 

2008 

2007 

2006 

 

Hip Hop  Zaawansowana 

- reprezentacja  

 

Do obowiązków Wykonawcy należało będzie m.in.: 

a) opracowywanie i wdrażanie autorskich choreografii, 

b) przygotowywanie zespołów do występów na pokazach, 

c) przygotowywanie zespołów do występów na ogólnopolskich turniejach tanecznych, 

d) przygotowanie finałowego spektaklu z udziałem wszystkich uczestników, 

e) rozwijanie umiejętności artystycznych i technicznych dzieci i młodzieży poprzez realizowanie zajęć z elementami 

akrobatyki i techniki tańca, 

f) programowanie choreografii turniejowych:  

- disco dance formacje 8-24 osoby, 

- hip hop formacje 8-24 osoby, 

- hip hop mini formacje do 7 osób, 

- disco dance formacje do 7 osób,  

- duety hip hop w klasach tanecznych i open,  

- duety disco w klasach tanecznych i open, 

- solo disco dance i solo hip hop klasach tanecznych, 

-  open, jazz formacje taneczne, 

g) przygotowywanie tancerzy do udziału bitwach tanecznych w kategorii hip hop.  

 

UWAGA: Zakres czynności wskazanych powyżej od lit. a) do lit g) będzie dotyczył poniższych kategorii wiekowych: 

a) do lat 8, 

b) 9-11 lat, 

c) 12-15 lat. 

Oznaczenie według CPV 92340000-6 usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne (Usługi administracyjne w 

zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury). 

7. Określenie, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

Zamawiający wskazuje, iż można składać ofertę do prowadzenia poszczególnych grup tanecznych. 
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Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia, tj. prowadzenia poszczególnych grup tanecznych przez podwykonawców.  

8. Termin wykonania zamówienia. 

Od dnia 1 listopada 2019 do dnia 30 czerwca 2021 z uwzględnieniem przerw, zgodnych z kalendarzem 

szkolnym, podanym przez MEN tj. : 

c) od 1 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku  

oraz 

b) od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku. 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w wyznaczonym terminie i spełniających wymogi 

określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niezgodne z niniejszym ogłoszeniem nie będą brane pod 

uwagę w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

1) Cena - 30 %, według poniższego wzoru. 

Kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według  następującego wzoru:  
 
 

        najniższa oferowana cena brutto  

Cena =                                                                 x 30% x 100 pkt  

          cena badanej oferty brutto 
 

Łączna cena wykonania będzie zawierała przeprowadzenie co najmniej 1400 zajęć w dwóch 

sezonach kulturalnych oraz udział w turniejach kończących sezon kulturalny. 

2) Doświadczenie Wykonawcy: 70% 

- 28%: Min. 10 letnie doświadczenie głównego nauczyciela w prowadzeniu zespołów tanecznych w 

instytucji kultury, zrzeszających łącznie powyżej 150 uczestników. 

- 21%: Udokumentowane osiągnięcia taneczne w ogólnopolskich turniejach tanecznych oraz 

osiągnięcia taneczne na turniejach tanecznych organizowanych przez Polski Związek Tańca. 

- 21%: Film prezentujący minimum 50 choreografii zarobionych przez Wykonawcę. Choreografie 

powinny być w stylach: 

- disco dance formacje 8-24 osoby, 

- disco dance mini formacje do 7 osób, 

- duety disco, 

- solo disco dance, 

- formacje hip hop 8-24 osoby, 
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- mini formacje hip hop do 7 osób, 

- duety hip hop i solo hip hop, 

- choreografie grup tanecznych dziecięcych  prezentujące dzieci 4-6 letnie.  

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, a także wykaz oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

Min. 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów tanecznych w instytucji kultury, zrzeszających łącznie 

powyżej 150 uczestników.  

11. Termin składania i termin otwarcia ofert. 

Termin składania ofert: 21 października 2019 o godz. 13:00 

       Termin otwarcia ofert: 21 października 2019 o godz. 13:05 

12. Miejsce składania i otwarcia ofert. 

Centrum Kultury ZAMEK, sekretariat, pokój 310 

13. Termin związania ofertą. 

60 dnia od dnia złożenia oferty 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów. 

Za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@zamek.wroclaw.pl, Osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Rapir. 

15. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykonawca przygotowuje i przedkłada ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu. 

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 

3. Oferta musi być kompletna i zawierać: 

- wypełniony Formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia, 

- Oświadczenie i dokumenty złożone w zakresie określonym w punkcie 9 i w puncie 10, 

- Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy (KRS, CEiDG), a jeśli 

ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie) oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej 

pełnomocnictwa, jeśli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach 

KRS lub CEiDG,  

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę, 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

mailto:sekretariat@zamek.wroclaw.pl
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- Zaleca się aby każda zapisana strona była ponumerowana kolejnymi numerami a cała oferta wraz z 

załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona, 

- Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 

ofertę, 

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący 

sposób: 

Centrum Kultury „Zamek” 

Pl. Świętojański 1 

54-076 Wrocław 

„Prowadzenie zajęć tanecznych dla Centrum Kultury "Zamek" w 14 grupach z podziałem na 

poziomy zaawansowania i wiek uczestników w sezonach kulturalnych 2019/20 i 2020/21 ” 

16. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający żąda wniesienia wadium. 

Wadium nie jest wymagane. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, jeżeli zamawiający żąda 

wniesienia zabezpieczenia. 

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.  

18. Istotne postanowienia umowy.  

Istotne postanowienia umowne zawiera Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 

 

……………………………………………… 

data i podpis Kierownika Zamawiającego 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

 

 


