
Katowice, 21.08.2018 r.  

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 

 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 

40-032 Katowice, zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie  §5 pkt 4 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  

z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu pod nazwą:  

 

„Obsługa techniczna koncertów organizowanych w ramach Dni Katowic 2018” 

 

w zakresie części nr 1: obsługa techniczna koncertu „Jef Neve” w ramach Dni Katowic 2018 

w Kinoteatrze Rialto dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez następującego 

Wykonawcę: 

Agencja Kultury KONKRET Andrzej Mrowiec 

ul. Górnicza 21, 43-173 Łaziska Górne  

Wybrana oferta była jedyną ofertą, jaka wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu, a cena 

oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamiesza przeznaczyć na realizację 

zamówienia.  

 

 

W zakresie części nr 2: obsługa techniczna koncertów Big Silesian Band oraz Tin Men and 

Telephone w Sali KMO dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez 

następującego Wykonawcę: 

HARD ROCK Sp. J Jacek Bąk, Marcin Bąk  

ul. Jagiellońska 4, 41-500 Chorzów  

Wybrana oferta była jedyną ofertą, jaka wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu, a cena 

oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamiesza przeznaczyć na realizację 

zamówienia.  

 



W zakresie części nr 3: wynajem backlinu zgodnie z Riderem technicznym na koncert Jef Neve 

w Kinoteatrze Rialto dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez następującego 

Wykonawcę:  

Woodys Backline Sp. J. Wysocki i Wspólnicy 

ul. Batalionów Chłopskich 20, 61-695 Poznań 

Wybrana oferta była jedyną ofertą, jaka wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu, a cena 

oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamiesza przeznaczyć na realizację 

zamówienia. 

 

 

W zakresie części nr 4: obsługa techniczna (scenotechnika) na koncerty w Strefie Kultury 

zgodnie z wymaganiami artystów dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez 

następującego Wykonawcę: 

 

P.H.U. LOGOS Przemysław Mrozek 

ul. Leśna 13, Jeszkowice, 55-003 Czernica 

Wybrana oferta była jedyną ofertą, jaka wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu, a cena 

oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamiesza przeznaczyć na realizację 

zamówienia. 

 

 

 

Piotr Zaczkowski 

DYREKTOR 

 

 

 

 

 


