
Usługa wykonania materiału filmowego (spotu reklamowego) i 

materiału dźwiękowego przeznaczonego do emisji w środkach 

masowego przekazu (Internet, TV, rozgłośnie radiowe), 
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Numer ogłoszenia: 411864 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 62, faks 32 207 85 78. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania materiału filmowego 

(spotu reklamowego) i materiału dźwiękowego przeznaczonego do emisji w środkach masowego 

przekazu (Internet, TV, rozgłośnie radiowe), zapowiadającego Święto Szlaku Zabytków Techniki - 

INDUSTRIADĘ 2015. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa wykonania materiału filmowego (spotu 

reklamowego) i materiału dźwiękowego przeznaczonego do emisji w środkach masowego przekazu 

(Internet, TV, rozgłośnie radiowe), zapowiadającego Święto Szlaku Zabytków Techniki - 

INDUSTRIADĘ 2015. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3, 92.22.10.00-6, 92.21.10.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 



III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Michał Kopaniszyn, ul. Tarnogórska 142 B, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7300,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 7300,00 

 Oferta z najniższą ceną: 7300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7300,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Pan Michał Kopaniszyn to uznany i rozpoznawalny artysta w środowisku regionalnych 

twórców, absolwent i były wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Posiada 

wyjątkową i unikalną na rynku wiedzę i dorobek w zakresie przedmiotu planowanego do 

udzielenia zamówienia oraz kilkuletnie doświadczenie w zakresie działań twórczych dla Szlaku 

Zabytków Techniki i INDUSTRIADY. Jest autorem i reżyserem relacji z wydarzeń w ramach 



dwóch poprzednich edycji Święta Szlaku Zabytków Techniki. Zakres prac w planowanym 

zamówieniu obejmuje stworzenie nowych artystycznych filmów reklamowych, przeznaczonych 

do emisji w telewizji oraz Internecie na podstawie materiałów filmowych zrealizowanych przez 

Pana Michała Kopaniszyna podczas poprzednich edycji festiwalu INDUSTRIADA. Produkcja 

tzw. jingla obejmuje skomponowanie krótkiego sygnału dźwiękowego, do emisji w radiu, 

telewizji i Internecie. Posiadany przez twórcę dorobek w wyżej wymienionym zakresie należy 

uznać za jedyny w swoim rodzaju. Zdeterminowany jest on specyfiką festiwalu. Pan Michał 

Kopaniszyn ma stosowne doświadczenie w tworzeniu dzieł o charakterze artystycznym. 

Należy zaznaczyć, iż w przypadku wyłonienia w ewentualnym przetargu innego niż twórca 

podmiotu, któremu zleconoby przygotowanie dzieł z wykorzystaniem materiału wcześniej 

przygotowanego przez twórcę, a który nie dysponowałby unikalnym w tym przypadku 

doświadczeniem pozwalającym na osiągnięcie podobnego rezultatu, groziłoby to poniesieniem 

straty w mieniu publicznym, a jednocześnie braku możliwości skorzystania z dowolnie 

wybranych fragmentów dzieł wcześniej wytworzonych przez Pana Kopaniszyna. Reasumując, 

według wiedzy Zamawiającego, na rynku nie istnieje żaden inny, poza Panem Michałem 

Kopaniszynem wykonawca, który spełnia wszystkie ww. przesłanki umożliwiające udzielenie 

zamówienia oraz cechuje się specjalnymi właściwościami, jakie są jedynie udziałem w/w 

osoby.  

 


