Ogloszenie o udzielanym zam6wieniu
na podstawie art. 37a ustawy z dnia25 pa1dziernika 1991, r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej
(Dz. U, z 2017 r. poz. 862, z p62n. zm.)
w zw' z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam6wieri
publicznych (Dz. lJ. z20IT roku, poz. 1579, zp6Ln. zm.)
Nazwa: l,6dzki Dom Kultury
Adres: 91,-II3 L6d2, ul. R, Traugutta 1-8
Telefon: (42) 633-98-00,797 326 2L6
Fax: (42) 633-70-96
E-mail : przetargi@ldk,lodz.pl

Strona WWW: www.ldk.l odz.pl
Numer NIP : 7 24-10-00-092
Numer REGON: 000278273

Podstawa pra\lrna:

z

i

I99I r. o organizowaniu prowadzeniu
dzialalnoSci kulturalnei (Dz.lJ. z 2017 r. poz.862, zp62n. zm.) w zw. z art.4d ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (Dz.lJ. z 201,7 roku,
poz' 1'579 z p62n. zm.). Niniejsze ogloszenie o udzielanym zam6wieniu zostalo
zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji PublicznejZamawiajqcego.
Art. 37a ustawy

dnia 25 pa1dziernika

Przedmiot zam6wienia:
Opracowanie koncep cii orazwykonanie aranilacji artystyczno-edukacyjnej prezentuj4cej
dziedzictwo kulturowe Wojew6dztwa t6dzkiego w PasaZu t6dzkiego Domu Kultury.
Koncepcja musi uwzglqdnia6:

1" Instalacjg artystyczn4 bgd4c4 rodzajem trasy edukacyjnej zaprojektowanej

na

Wznaczonej przez Zamawiaj4cego przestrzeni przygotowanej wedlug scenariusza
zawieraj4cego wybrane osie tematyczne oyaz skorelowanej z multimedialnymi
prezentacj ami informatycznymi wy6wietlanymi na interaktywnych ekranach

2.

Aplikacjq, kt6ra bgdzie wy6wietlana na interaktywnych ekranach usytuowanych na
tarasie Pasazu L,6dzkiego Domu Kultury
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ZaloLenia i wytyczne og6lne:
Celem realizowan ei araniacii artystyczno-edukacyjnej w Pasazu t 6dzkiego Domu Kultury
jest przede wszystkim zapoznanie os6b zwiedzaj4cych miejsce z kulturowym
dziedzictwem tej czqsci Polski. Z uwagi na bogactwo dziedzictwa kulturowego regionu
l6dzkiego, nale?y tak dobra6 prezentowane zagadnienia oraz formy prezentacji, aby
aranLacja zachqcala do poglqbienia swojej wiedzy na temat wojew6dztwa l6dzkiego.
Autor koncepcji aranlacji winien dokona6 wyboru osi tematycznych zaproponowanych
w taki spos6b, aby stanowily one sp6jn4 narracjq dotycz4c4 materialnego
i niematerialnego dziedzictwa wojew6dztwa l6dzkiego. Osie rematyczne
w zaprezentowanej koncepcji musz4 posluzyi jedynie do zilustrowania opowieSci
o wojew6dztwie ]6dzkim. Wa2nym aspektem aran2acji ma byi jej edukacyjny charakter,
co oznacza uzupelnienie warstwy artystycznej o kr6tkie informacje merytoryczne
dotycz4ce zaprezentowanych w spos6b metaforyczny zjawisk, miejsc, obiekt6w.
Zamawiai4cemu zale?y na tym, aby aranLacja miala walor ponadczasowy, odwolywala siq
do zjawisk w kulturze, kt6re nie trac4 na aktualno6ci. Ten walor ma by6 tak1e
odzwierciedlony w warstwie technicznej, jak i informatycznej aranLacji. Informacje
o regionie powinny byt, zaprezentowane w spos6b r6znorodny, bogaty, wzbudzaj4cy
zainteresowanie wsp 6lczesnego odbiorcy.

Adresatem ekspozycji powinny byt. przede wszystkim osoby nie znaj4ce regionu
16dzkiego.
Realizacja projektu musi uwzglqdnia6 rozwi4zama (dostqpno66 prezentacji) dla:
- os6b niepelnosprawnych (m.in. os6b maj4cych probl emy zsamodzielnym poruszaniem
siq, os6b niewidz4cych lub niedowidzqcych, os6b nieslysz4cych),
- os6b starszych,

- dzieci w wieku przedszkolnym [nie potrafiqcych czytat),

obcokrajowc6w [prezentacie,pozajqzykiem polskim, musz4 byi dostqpneprzynajmniej
w jqzyku angielskimJ.
-
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Osie tematyczne bqd4ce podstaw4 i punktem odniesienia dla przedstawienia

koncepcii:

t.

Dzie dzicM'ro

kulturowe

wo j ew6 d ztw a 16 dzkiego :

architektury Swieckiej [zamki, dwory, palace, zaloLenia miejskie itp.),
bJ zabytki architektury sakralnej fbazyliki, ko6cioly, miejsca kultu, male formy
architektury sakralnej itp.),
c] zabytki architektury industrialnej [palace fabrykanckie, fabryki, manufaktury,
warsztaty, domy tkaczy itp.l,
d) dziedzictwo,,Wielkich woj en" :
aJ zabytki

o
o
o

miejsca potyczek,

architektura obronna [bunkry, fortyfikacje, umocnienia itp.J,
cmentarze wojenne,
el kultura nudowa:
o regiony etnograficzne [lowickie, opoczyriskie, sieradzkie itp.],
o sztuka i rzemioslo ludowe (rzeLba, malarstwo, haft, plastyka obrzqdowa,
plastyka papierowa, wiklina, garncarstwo itp.J,
o folklor mvzyczny (kapele, soliSci, zespoly obrzgdowe, zespoly Spiewacze,
zespoly pieSni tafca),
. muzea regionalne i skanseny,
f) kultura filmowa [,,filmowa 16d2" i miejsca zwi4zane z produkcj4 filmow4 w woj.
16dzkim)
gJ wielokulturowo66:

o Historia,
o miejsca kultu (synagogi, domy modlitw, cerkwie, zbory itp.J,
o cmentarze (zydowskie, ewangelickie, prawoslawne itp.],
h] instytucje kultury [teatry, muzea, galerie sztuki itp.],
i) kalendarz naj ciekawszych wy darzefi kulturalnych.

2.

Dzie dzictwo przyro dnicze woj ew 6 dz&v a

16

dzkie go

a) parki krajobrazowe,
bJ rezerwaty przyrody,
cJ pomnikiprzyrody,

d) zaloLenia parkowe,
eJ ScieZki edukacyjne.
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3. Turystyka
a)

Sciezki konne,

bJ szlaki piesze i rowerowe,
cJ szlak kulturowy,
dJ sptywy kajakowe,

e]

ScieZki tematyczne,

0

agroturystyka.

Koncepcja musi byi dostosowana do konkretnych ograniczeri wielko6ci i ksztaltu terenu
przeznaczonego pod Pasa2 t6dzkiego Domu Kultury, w tym w szczeg6lno6ci do efekt6w
rob6t budowlanych bqd4cych wynikiem realizacji projektu pn. ,,Utworzenie Pasa2u

Kultury Wojew6dztwa l,6dzkiego popyzez remont L6dzkiego Domu Kultury wraz
z otoczeniem, w celu zwigkszenia udzialu w kulturze mieszkaric6w wojew6dztwa
16dzkiego i ksztaltowania kulturowej to2samo6ci regionu" w ramach Projektu
finansowanego ze Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
t odzkiego na lata 20t4-2020.
Przedmiotem zam6wienia s4 dostawy i uslugi z zakresu dzialalno6ci kulturalnej
zwi4zanej z organizacj4 wystawy, kt6re nie sluZq wyposa2eniu Zamawiaj4cego w Srodki
trwale przeznaczone do bieL4cej obslugi jego dzialalnoSci.

Dyrektor L6dzkiego Domu Kultury zaprasza zainteresowane podmioty na
negociacie w terminie do dnia 15 wrze6nia zOLg r., po wcze5nieiszym
telefonicznym ustaleniu daty i godziny spotkania - tel.=797 3262L6.
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