Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
dla postępowania z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (na podstawie zapisów art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych)
w trybie art. 37a-37c ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej

1. Zamawiający:
Dom Spotkań z Historią
Karowa 20
00-324 Warszawa

2. Rodzaj zamówienia:
Usługa

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem umowy jest koncert zespołu SMOLIK wraz z zaproszonymi gośćmi: Daria
Zawiałow, Justyna Święs, Mela Koteluk, Laboratorium Pieśni, Olaf Deriglasoff, Kasia Nosowska,
Skubas, Tomasz Lipiński, Muniek Staszczyk, Jan Benedek, Vienio; skład zespołu: Andrzej
Smolik, Paweł Krawczyk, Michał Gołąbek, Aleksander Orłowski, plus sekcja dęta pod
kierownictwem Dariusza Plichty.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Koncert zostanie wykonany w Warszawie (Plac Defilad) o godz. 20.30 w dniu 4.06.2019 r.

5. Termin składania ewentualnych zastrzeżeń:
Zastrzeżenia prosimy kierować do pana Michała Zadrzyńskiego na adres:
m.zadrzynski@dsh.waw.pl do dnia 27.05.2019 do godz.16:00 . W tytule wiadomości proszę
wpisać „Zamówienie z art. 4d Pzp”.

6. Wykonawca:

Tomasz Grewiński, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą KAYAX
Tomasz Grewiński, z siedzibą w Warszawie 03-933, ul. Obrońców 2B o numerze
identyfikacyjnym NIP 526-140-84-70.

7. Kryteria wyboru:
W związku z przypadającą na bieżący rok rocznicą wydarzeń czerwca 1989 i przełomu
ustrojowego w Polsce DSH realizuje plan obchodów wiążących się tematycznie z tą rocznicą.
Jednym z elementów uświetniających obchody jest koncert zespołu SMOLIK. Zespół ten został
wybrany przez DSH ze względu na współgranie jego działalności artystycznej z ideami
wolnościowymi, które wiążą się z wydarzeniami roku 1989. Andrzej Smolik zaprezentował
scenariusz koncertu ze specjalnie dobranymi gośćmi i repertuarem, na najwyższym poziomie
artystycznym i doskonale wpisującym się w cykl rocznicowy. Agencja Kayax jest natomiast
jedynym podmiotem reprezentującym Andrzeja Smolika i jego zespół, stąd nie jest możliwe
przeprowadzenie konkursu ofert.
Andrzej Smolik - polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista oraz
dziennikarz radiowy, który od 2011 zasiada w Radzie Akademii Fonograficznej ZPAV w sekcji muzyki
rozrywkowej. W latach 1993-2014 grał jako klawiszowiec w zespole Wilki. Po zawieszeniu działalności
zespołu Smolik współpracował z Robertem Gawlińskim nad jego solową płytą pt. Solo. Dodatkowo W
latach 1996-1997 współpracował ze szczecińskim zespołem Hey, a także z jego wokalistką Kasią
Nosowską, z którą w 1998 roku nagrał solowy album Milena. Współpracował z takim gwiazdami jak:
Novika,
Kayah,
zespołem Myslovitz i Arturem
Rojkiem, Miką
Urbaniak, Krzysztofem
Krawczykiem, Maciejem Cieślakiem, Marią Peszek. Wielokrotnie nominowany i dwukrotny laureat
nagrody muzycznej Fryderyk w kategorii Kompozytor roku w 2003 i 2004. Uhonorowany Paszportem
Polityki
2003.
Jego
album
z
2010
roku
– 3,
osiągnął
status złotej
płyty.
Od grudnia 2008 prowadzi autorską audycję 25. Godzina w Radiu Zet Chilli.
Olaf Deriglasoff - gitarzysta, basista, muzyk sceny niezależnej, kompozytor, autor tekstów, aranżer i
producent muzyczny, który stał się znany szerszemu gronu słuchaczy w 1985, kiedy jego pierwszy
zespół „Dzieci Kapitana Klossa” został laureatem festiwalu w Jarocinie. Ma na swoim koncie
współprace z m.in. Kazikiem Staszewskim, Maćkiem Maleńczukiem i Grzegorzem Nawrockim. w 2014
brał udział w projekcie Męskie Granie Orkiestra
Jan Benedek – muzyk, kompozytor, gitarzysta i wokalista znany głównie z grania w zespołach Tilt i
T.Love, z którymi odnosił największe sukcesy na początku lat 90. Z Grzegorzem Smolikiem grał razem
w zespole Suka oraz pracował przy wydaniu swojego pierwszego solowego albumu w 2006
Mela Koteluk – piosenkarka i autorka tekstów, laureatka Fryderyka w 2013 roku w kategoriach „Debiut
Roku i „Artysta Roku”. W 2015 roku wraz z Andrzejem Smolikiem brała udział w projekcie Męskie
Granie. Ma na koncie trzy solowe płyty: „Spadochron, „Migracje” i „Migawka”
Laboratorium Pieśni - trójmiejski, kobiecy zespół pieśniarek, powstały w 2013 roku. Grupa śpiewa i
aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne: ukraińskie, bułgarskie, białoruskie, serbskie, albańskie,
bośniackie, polskie, a także gruzińskie, skandynawskie, oksytańskie i wiele innych. Na swoim koncie ma
współprace z m.in. Kayah i L.U.C.

Tomek Lipiński - polski muzyk rockowy, wokalista, autor tekstów, kompozytor i gitarzysta, lider i
współzałożyciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness. Autor muzyki filmowej do filmów Władysława
Pasikowskiego (Psy 2, Słodko-gorzki i Reich). Od 2011 zasiada w Radzie Akademii Fonograficznej ZPAV
w sekcji muzyki rozrywkowej
Kasia Nosowska - piosenkarka, autorka tekstów, wokalistka zespołu rockowego Hey, autorka 7
solowych albumów, laureatka nagrody Paszport „Polityki” w 1993 i 35 Nagród Muzycznych „Fryderyk”.
Członkini Akademii Fonograficznej Związku Producentów Audio-Video (ZPAV), felietonistka. W 2013
została odznaczona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi
Skubas - piosenkarz, gitarzysta, kompozytor. Przy wydaniu swojej debiutanckiej płyty „Wilczełyko” w
2012 współpracował z Grzegorzem Smolikiem. Nominowanych w dwóch kategoriach do nagrody
Fryderyki 2013 debiut roku i najlepszy utwór.
Muniek Staszczyk - muzyk, współzałożyciel, lider, wokalista, autor tekstów, w początkowym okresie
także basista zespołu T.Love. Współpracował z wieloma artystami i zespołami, jak Maanam, Kasia
Nosowska, Pidżama Porno. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. Był ambasadorem
zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016.
Justyna Święs - wokalistka, autorka tekstów i piosenek oraz aktorka. Znana przede wszystkim z
występów w duecie The Dumplings. W 2015 roku wraz z Kubą Karasiem otrzymała nagrodę polskiego
przemysłu fonograficznego Fryderyka w kategorii Fonograficzny debiut roku.
Vienio – warszawski raper, wokalista, autor tekstów, DJ i producent muzyczny, a także reżyser i
dziennikarz radiowy. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV. członek legendarnego składu hiphopowego Molesta Ewenement. Nagrywał w duecie z Pelsonem i współpracował m.in. z O.S.T.R.-ym,
Fu, Tede i grupą Vavamuffin. Uzyskał także dwukrotnie nominację do nagrody polskiego przemysłu
fonograficznego Fryderyka
Daria Zawiałow - piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Zwyciężczyni finału Szansy na sukces,
laureatka DEBIUTÓW Opolskich, finalistka X Factor oraz półfinalistka Mam Talent. Śpiewała w chórkach
Maryli Rodowicz. Autorka dwóch albumów: „A kysz!” i „Helsinki”.

Zatwierdził:

Katarzyna Madoń-Mitzner
Zastępca Dyrektora DSH
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po otrzymaniu ofert, a także
prawo do zakończenia udzielania zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

