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L&2, dnia 07.02.2018r.
OGTOSZENIE O DIALOGU TEGHNICZNYI'

w projekcie pn. ,,Utwotzenie Pasa2u Kultury Woiew6dztrna t6dzkiego popnzez remont
t6dzkiego Domu Kuttury wrazzotoczeniem, w celu ruigkszenia udzialu w kufturze
mieszkafic6w wojew6dztwa t6dzkiego i ksztaftowania kulturowej to2samo6ci regionu,'
w ramach Proiektu finansowanego ze Srodk6w Regionalnego Programu Operacyjnego
Woiew6dztwa t6dzkiego na lata ZO1+ZOZO.

f.

Naanra

iadres Zamawialqcego:

L6dzki Dom Kultury
Adres: 90-113 L6d2, ul. R. Traugutta 18
Telefon: (42) 633-98- 00
Fax: (42\ 633-70- 96
E-mail: przetargi@ldk.lodz. pl
Strona \MMff: www. ldk. lodz. pl
Numer NIP: 724-10- 00-092
Numer REGON: 000278273

Wszelkq korespondencjg kierowanq do Zamawiajqcego nale2y opatrzy6 dopiskiem: ,,Dialog
techniczny zwi4zany
postgpowaniem
udzielenie zam6wienia publicznego
obejmuiqcego zaprojektowanie i wykonanie aran2acji artystycznej budynku t6dzkiego
Domu Kultury"

z

il.

o

Podstawa prawna
Diafog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a 31d ustawy z dnia 2g slycznia
2004 roku Prawo zam6wieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 t. poz. 1579 ze zm.) (dalej:
,,ustawa PZP") oraz zgodnie z Regulaminem Dialogu Technicznego stanowiqcym zalqcznik
nr 3 do niniejszego Ogloszenia.

-

Przedmiot zam6wienia oraz cel prowadzonego dialogu technicznego

Zamawiaiqcy oglasza dialog techniczny zwiqzany

z

przygotowaniem postgpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego obejmujqcego zaprojektowanie i wykonanie aran2acji
artystycznej patio t-6dzkiego Domu Kultury.
Celem dialogu jest zdefiniowanie najlepszych rozwiqzari technicznych i organizacyjnych
odnoszqcych sig do pzedmiotu zam6wienia oraz skonfrontowanie potrzeb Zamawiajqcego
z mozliwo6ciami ich realizacji przez funkcjonujqce na danym rynku podmioty. Intencjq
Zamawialqcego jest przygotowanie do realizacji postqpowania o udzielnie zam6wienia
publicznego zam6wienia zwlaszcza w zakresie szczegolowego okre5lenia jego przedmiotu
jak r6wnie2 sugerowanych zapis6w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz
cznego.

t
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zaproszeniu do dialogu technicznego Uczestnik zostanie poproszony r6wniez
o oszacowanie wartoSci zamowienia oraz pzygotowanie koncepcyjnej wizualizacji instalacji
artystycznej L6dzkiego Domu Kultury.

tv.

Zasady prowadzenia dialogu technicznego

1. Dialog techniczny prowadzony bgdzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dialogu
Technicznego stanowiqcego zalqcznik nr 3 do niniejszego ogloszenia.

2. W pzypadku Uczestnika bqdqcego potencjalnym wykonawcq zam6wienia, warunkiem
udzialu w dialogu technicznym jest posiadanie do6wiadczenia obejmujqcego nalezyte
wykonanie co najmniej jednej uslugi polegajqcej na wykonaniu aran2acji pzestzeni
zprzeznaczeniem na cele wystawiennicze, kt6ra spelnia{a by lqcznie nastqpujqce
warunki:
a) aran2owana pzestrzeri obejmowala minimum 50 metr6w kwadratowych powiezchni,
b) araniaqa zawierala elementy interaktywne.

Opisany wyzej warunek odnosi siq do do5wiadczenia wlasnego uczestnika dialogu.
Uczestnik dialogu nie jest na jego etapie uprawniony do poslugiwania siq do5wiadczeniem
podmiotu trzeciego.

3. Wymogi udzialu w dialogu technicznym:
a) zlo2enie wniosku o dopuszczenie do udziatu w dialogu, stanowiqcego Zalqcznik nr 1
do niniejszego Ogfoszenia wraz z dokumentem po6wiadczajqcym naleZyte
umocowanie do reprezentacji uczestnika, w terminie okreSlonym w pkt. V.3 niniejszego
Ogloszenia.

b) zfozenie o6wiadczenie o spe{nianiu warunk6w okreSlonych w pkt. lV.2 powy2ej,
stanowiqcego Zalqcznik nr 2 do niniejszego Ogfoszenia podpisanego puez osobq
prawidlowo umocowanq do reprezentacji wnioskujqcego.
(Uwaga: Zamawiajqcy, na etapie indywiduatnych spotkafi z lJczestnikami ma prawo
za2qdac r6wnie2 innych dokument6w na potwierdzenie spelniania warunku udzialu
w dialogu. W sytuacii nie potwierdzenia przez lJczestnika posiadania wymaganego
doSwiadczenia, dialog techniczny z danym lJczestnikiem zostanie zakoficzony)

4. Dialog techniczny prowadzony bgdzie w jgzyku polskim i ma charakter jawny,
zzastzeileniem S 6 ust. 4 Regulaminu Dialogu Technicznego. Do dokument6w

spozqdzonych w innych jgzykach niz polski muszq zosta6 dolqczone tlumaczenia na
jezyk polski.
5. Dialog techniczny prowadzony bqdzie w formie spotkari indywidualnych z Uczestnikami,
zzastrze2eniem $ 5 ust. 3 Regulaminu Dialogu Technicznego
6. Termin zakoficzenia dialogu technicznego pzewidywany jest na dzieri30.03.201B roku.
Zamawiaiqcy ma prawo do przedlu2enia lub skr6cenia dialogu technicznego w zaleznoSci
od potzeb.
V.

Zgloszenie do udzialu w dialogu technicznym

1. Podmioty zainteresowane udzialem w dialogu technicznym, spelniajqce wymagania
okre6lone w niniejszym Ogloszeniu oraz w Regulaminie Dialogu Technicznego skladajq
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prawidlowo wypelnione i podpisane wnioski do udzialu w dialogu technicznym (ZalEcznik
nr 1) wraz z pozostalymi dokumentamiwskazanymi w niniejszym Ogloszeniu.
2. Zgloszenia mozna sklada6, wedlug wyboru Uczestnika:
a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiajqcego pod adresem:
Lodzki Dom Kultury, 90-1 13 L6dz, ul. R. Traugutta 1g, sekretariat
b) za posrednictwem poczty elektronicznej na adres:pzetargi@ldk.lodz.pl
(zgloszenie przekazane za poSrednictwem poczty elektronicznej nate^y nastqpnie wraz
z pozostalymi dokumentami zlo2ye w formie pisemnej w siedzibie Zamawiajqcego)
3. Termin skladania zgfoszeh: 22.02.2018 r.
Decyduje data wplywu zgloszenia do Zamawiajqcego.
4' Zamawiajqcy nie jest zobowiqzany dopu5ci6 do dialogu technicznego podmiot6w, kt6re
zlo2qzgloszenie do udzialu w dialogu powznaczonym terminie.
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Zalqcznik nr 1 do Ogloszenia

WNIOSEK
o dopuszczenie do dialogu technicznego
Dane podmiotu Wnioskujqcego:
Nazwa firmy /imiq i nazwisko:
Adres.
telefon, fax:
e-mail:
Da

ne osoby

u

powazn ionej

pzez wn

i

oskuj qceg o do konta ktu

z zamawialqcym

:

lmie inazwisko:
telefon. fax:
e-mail:

o

1'

Wnioskujq

2.

afistycznej patio L6dzkiego Domu Kultury.
Zapoznalem siQ z Regulaminem Dialogu Technicznego i

dopuszczenie do dialogu technicznego zwiqzanego
postqpowaniem
o udzielenie zam6wienia publicznego obejmujqcego zaprojektowanie i wykonanie aran2acji

z

postanowienia.

3'

O6wiadczam,

2e

przekazywanych

udzielam bezwarunkowej zgody

na

w

caloSci akceptujg jego

wykorzystanie informacji

w toku dialogu technicznego, w tym r6wniez informacji stanowiqcych

pzedmiot praw autorskich Wnioskujqcego, na potrzeby pzeprowadzenia postqpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego w tym, w szczeg6lnoSci do przygotowania opisu
pzedmiotu zam6wienia, warunk6w udzialu w postgpowaniu, kryteriow oceny ofert i realizacji
zam6wieniazzastzezeniem $ 6 ust. 4 Regulaminu Dialogu Technicznego.

Miejscowo66 i data

Podpis osoby upowaZnionej

do reprezentowania Wnioskujqcego
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Zalqczntkff 2 do Ogloszenia

Oznaczenie Wnioskujqcego

oSWADczENIE
o spelnianiu warunk6w udzialu w dialogu technicznym

Pzystqpujqc do dialogu technicznego antiqzanego z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia
publicznego obejmujqcego zaprojektowanie iwykonanie aran2acji afistycznej patio
L6dzkiego Domu Kultury

O6wiadczamly,2e spe{niam/y" warunki udziafu wskazane w ogloszeniu o dialogu technicznym.

Miejscowo66 i data

Podpis osoby upowa2nionej

do reprezentowania Wnioskujqcego
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Zalqcznik nr 3 do Ogloszenia

Regulamin Dialogu Technicznego
popzedzajqcego wszczgcie postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego obejmujqcego
zaprojektowanie i wykonanie aranZacji artystycznej patio L6dzkiego Domu Kultury.

sl
llekro6 w niniejszym regulaminie jest mowa o:
Dialogu rozumie siq przez to dialog techniczny unormowany pzepisami art. 31a
ustawy PZP;

1'

2.
3'

-

-

31d

Ogloszeniu - rozumie siq pzez to ogloszenie o Dialogu;
Postgpowaniu - rozumie sig pzez to planowane postgpowanie o udzielenie zam6wienia
publicznego obejmujqcego zaprojektowanie i wykonanie aran2acji artystycznej patio
t-6dzkiego Domu Kultury;

4.
5'
6.
7.

Regulaminie

- rozumie sig pzez to niniejszy

regulamin pzeprowadzania Dialogu;
rozumie sig pzez to podmiot biorqcy udzial w Dialogu prowadzonym przez
Zamawiajqcego;

Uczestniku

-

Ustawie PZP- rozumie siq przez to ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh
publicznych (tekst jednolity Dz. U.2017 poz. 1579, zp62n. zm.),
Wykonawcy rozumie sie pzez to osobg fizycznq, osobg prawnq albo jednostkg
organizacyjnq nieposiadajqcq osobowo6ci prawnej, ktora ubiega siq o udzielenie zam6wienia

publicznego,zlo2yla ofertq lubzawarla umowe w sprawie zam6wienia publicznego;
Zamawiajqcym - rozumie siq pzez to t_odzki Dom Kultury;

L
9. Zam6wieniu

rozumie

sie przez to umowe odplatnq obejmujqcq swym

zakresem

zaprojektowanie i wykonanie aranhaqi artystycznej patio L6dzkiego Domu Kultury
s2
1.

Niniejszy regulamin okre6la zasady prowadzenia przez ZamawiEqcego dialogu technicznego

poprzedzajqcego wszczgcie postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
obejmujqcego zaprojektowanie i wykonanie aranzacji artystycznej patio t-6dzkiego Domu
2

Kultury.
Pzeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowiqzuje Zamawialqcego do pzeprowadzenia
postgpowania
udzielenie zam6wienia publicznego
pzedmiocie planowanego
pzedsiqwzigcia.

o

Wyb6r wykonawcy zostanie dokonany

4

w

w trakcie odrgbnego postqpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy pZp.
Niepzystqpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie dziala na niekozySc potencjalnych
Wykonawc6w w Postqpowaniu.
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5.

6

Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przezZamawiaj4cego informacji, kt6re
mogE byc
wykoaystanie Wzy pzygotowaniu opisu pzedmiotu zam6wienia, specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia oraz okre6leniu warunk6w umowy.
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31d ustawy pZp.

s3
1.

2

Za pzygotowanie i przeprowadzenie Dialogu odpowiadajq osoby
Wznaczone w tym celu
pzez Zamawiajqcego.
Dialog prowadzi siq w spos6b zapewniajqcy zachowanie zasady przejrzysto6ci, uczciwej

konkurencji oraz r6wnego traktowania Uczestnik6w i oferowa nych przez nich rozwiqzari.
Czynno5ci zwiqzane
przygotowaniem oraz pzeprowadzeniem dialogu technicznego
wykonujq osoby zapewnialqce bezstronno56 i obiektywizm.
obslugq kancelaryinq prowadzonego Dialogu zapewnia Zamawiaiqcy.

z

4

s4
I

Dialog zostaje wszczgty popzez zamieszczenie ogloszenia

3.

Zamawilqcego pod adresem wwrv. ldk. lodz. pl.
wnioski o dopuszczenie do udzialu w Dialogu sklada siq w trybie, terminie i miejscu
okre6lonym w OgNoszeniu.
Zamawialqcy, po publikacji Ogloszenia, mo2e pisemnie, telefonicznie lub poptzez pocztg
elektronicznq bezpo6rednio poinformowa6 o wszczqciu dialogu technicznego znane
sobie
podmioty, kt6re w ramach prowadzonej dzialalnosci Swiadczq uslugi bqdqce przedmiotem

4.

5.

7

8.

na stronie internetowej

planowanego Zam6wienia.
Po otwarciu wniosk6w, o kt6rych mowa w ust. 2, ZamawiaJEcy przeprowadza ich ocenq pod
wzglqdem formalnym orcz przYgotowuje harmonogram spotkari z podmiotami, kt6re wyrazily
chgc wzigcia udzialu w Dialogu.
Zamawiajqcy zaprosi do Dialogu Uczestnik6w, kt6zy zlo2qprawidlowo spozqdzony, jqzyku
w
polskim wniosek do udzialu w Dialogu oraz oSwiadczenie o spelnianiu warunk6w
udzialu
w Dialogu.
Zamawialqcy zaprasza podmioty do udzialu w Dialogu przekazujqc im informacje na
temat
terminu i miejsca spotkania.

Zaproszenie winno by6 wyslane w terminie nie kr6tszym, ni2 tzy dni przed datq
wyznaczonego spotkania. W zaproszeniu Zamawi{qcy moze okre6li6 szczeg6lowy zakres
spraw, kt6re bEdq pzedmiotem Dialogu jak r6wnie2 pzekaza6 informacje uzupelniajqce
sluzqce lepszemu opisaniu pzedmiotu Dialogu oraz warunk6w realizacji pzyszlego

zam6wienia.
Termin spotkania mo2e zosta6 przesuniqty jedynie

po vtyra2eniu zgody pEez obie strony,
zzastze2eniem, 2e wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczqcego wydluzenia

proced u ry antiqzanq z pze prowadze

n

iem

Di a log u.

s5

Dialog

z

zaproszonymi podmiotami prowadzq osoby,

Regulaminu.

o

kt6rych mowa

w g 3 ust.

1
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2.
3.

og prowadzony jest z poszczeg6l nym i podm iota m i z osobna.
Zamawialqcy nie jest zobowiqzany do prowadzenia Dialogu w okreSlonej formie z wszystkimi
Uczestnikami oraz moze decydowa6 o r6znych formach Dialogu z r6znymi Uczestnikami,
z poszanowaniem zasad pzejzysto6ci, uczciwej konkurencji
r6wnego traktowania
Uczestnik6w.
Zamawialqcy moze w ka2dej chwili zrezygnowa1 z prowadzenia Dialogu z wybranym
Uczestnikiem, je2eli uzna, i2 puekazywane przez niego informacje nie sq pzydatne do
osiqgniqcia celu Dialogu.
Zamawiqqcy nie pokrywa 2adnych koszt6w zwiqzanych z udzialem Uczestnik6w w Dialogu
orazz wykozystaniem proponowanych pzez nich roarviqzaf dla pzygotowania planowanego
postqpowania
udzielenie zam6wienia publicznego, nawet w6wczas, gdy pomimo
przeprowadzenia Dialogu nie zostanie wszczgte Postgpowanie ani udzielone jakiekolwiek
Zam6wienia. Uczestnicy nie otrzymujq wynagrodzenia od Zamawiajqcego
tytulu
uczestnictwa w Dialogu.
Diaf

i

4.

o

z

6.

W

trakcie Dialogu Zamawiajqcy moze kozysta6

z

i

pomocy bieglych doradc6w,
dysponujqcych wiedzq specjalistycznq, niezbqdnq do przeprowadzenia dialogu. Osoby te sq
zobowiqzane do zachowania poufno6ci na zasadach okre6lonych w 6 ust 4 Regulaminu.
$
s6

1.

2.

3.

4.

Dialog prowadzi siq w jqzyku polskim.
Wszelkie o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogq by6 pzekazywane
pomigdzy Zamawiajqcym oraz Uczestnikami drogq elektronicznq (e-mail), chyba 2e
w Ogloszeniu Zamawialqcy pzewidzial inaczej. Ka2da ze stron na zqdanie drugiej
, niezwloczn ie potwier dza f akt ich otzym a n ia.
Prowadzony Dialog ma charakter jawny.
Zamawialqcy nie ujawni informacji stanowiqcych tajemnic9 pzedsiqbiorstwa w rozumieniu
pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli podmiot uczestniczqcy w Dialogu, nie
p6Zniej ni2 pzed przekazaniem informacji zastzegl, 2e pzekazywane konkretnie wskazane
informacje nie mogq by6 udostqpniane innym podmiotom. ZastzeZenie informacji nie mo2e

stad w spzeczno6ci z celem Dialogu, tj. nie moze uniemozliwiae vtykorzystania przez
Zamawiajqcego informacji pozyskanych w toku Dialogu dla cel6w pzygotowania
i przeprowadzenia Postqpowan ia.

s7
1.

2.

Zamawialqcy decyduje o zakof czeniu Dialogu, przy czym nie jest zobowiqzany do podawania
uzasadnienia swojej decyzji. Zamawiajqcy zastzega sobie prawo zakoficzenia dialogu na
ka2dym jego etapie.
Dialog techniczny bqdzie prowadzony do dnia, w kt6rym Zamawialqcy pozyska wiedzq
wystarczajqcq w szczeg6lno6ci do:
a) precyzyjnego okre6lenia moZliwych do spelnienia wymagah dla przedmiotu zam6wienia,
b) precyzyjnego okre6lenia zakresu Zam6wienia
c) przygotowania specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia orazwarunk6w umowy.
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O zakoficzeniu Dialogu ZamawiajEcy niezwlocznie poinformuje umieszczajEc informacje na
swojej stronie internetowej, ? w pzypadku zakoficzenia Dialogu po zaproszeniu wybranych
4.

6.

Uczestnik6w do udzialu w Dialogu r6wniez poprzez pzekazanie informacji Uczestnikom.
Zpzeprowadzenia Dialogu Zamawiajqcy spozqdza protok6l,zawieralqcy co najmniej:
a) wskazanie podmiot6w, kt6re uczestniczyly w Dialogu,
b) streszczenie pzebiegu Dialog u z ka2dymz podmiotow,
c) opis wplywu Dialogu na opis pzedmiotu zam6wienia, specyfikacjq istotnych warunk6w
zam6wienia lub warunki umowy zgodnie z wymogami okre6lonymi w art. 96 ust. 2a ustawy
PZP.
Korespondencja, protokoly, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty arviqzane
z Dialogiem stanowiq zalqcznlki do protokolu oraz pozostajq w dyspozycji Zamawiajqcego
i nie podlegajq zwrotowi po zakofrczeniu Dialogu. Zamawialqcy mo2e zwr6ci6, Uczestnikowi,
na jego zqdanie, pr6bki, sprzgt lub inne materiaty pzekazane w ramach Dialogu.
Protok6l wraz z zalqcznikam i jest j awny, z zastze2en iem
$6 ust. 4 Reg u a m in u.
I

$8

Od decyzji Zamawialqcego w toku Dialogu nie pzyslugujq uczestnikom dialogu zadne Srodki
odwolawcze, w szczegolno6ci okre6lone w ustawie pZp.
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Zalqcznik nr 4 do Ogloszenia

Opis przedm iotu dialogu

ldeq opracowanej aran2acii artystycznej zagospodarowania prze6witu bramowego i patio budynku
t-DK jest pokazanie kulturotw6rczego potencjalu wojew6dztwa lodzkiego regionu
zr62nicowanego kulturowo (podregiony etnograficzne), kt6rego mieszkaficy kultywujq tradycyjnq
kulturq ludowq (taniec, muzyka, sztuka ludowa, obzqdy), kultywujq historiq (w tym o2yw;ajq
pamiq6 o wielokulturowej przeszloSci regionu), dbajq o dziedzictwo materialne (zabytki
regionu).

Z uwagi na du2q liczbq waznych informacji o regionie, istotne bqdzie pzygotowanie prezentacji o
charakterze zmiennym, a mianowicie w jednej prezentacji skoncentrowanie sig na 2-3 tematach
wiodqcych, kt6re prezentowane bqdq na ekranach i w patio np. nawiqzanie do dw6ch
pzenikajqcych sig w regionie pojed i obszar6w: kultury tradycyjnej (folklor) i kultury
miejskiej
(kultura miejska/robotnicza, dziedzictwo poindustrialne, przemyslowe, ntiqzane pzede
wszystkim
z przemyslem wl6kienniczym, tradycje awangardowe i dziedzictwo filmowe).
Niezbqdne jest podejscie problemowe i wskazanie sciezek edukacyjnych.

Region powinien by6 ukazany w spos6b dynamiczny, nowoczesny i ciekawy, latwo trafiajqcy do
uzytkownik6w bez specjal istycznej, history cznq, czy tech nicznej wiedzy.
Zrealizowana koncepcja ma by6 ciekawq narracjq o bogatej kultuze regionu, dynamiczn q podro1q
przez interesujqce historie i miejsca budujqce tozsamosc wojew6dztwa t6dzkiego.
Koncepcja
powinna zaskakiwa6 wiedzq i budzi6 emocje.

lnformacje

o

regionie winny

by6 pzekazane

zainteresowanie wsp6lczesnego odbiorcy.

w

sposob r6Znorodny, bogaty, budzqcy

Adresatem ekspozycji jest pzecigtny mieszkaniec wojewodztwa fodzkiego, kt6ry przechodzqc
pzez ekspozycjq poznaje region l6dzki. Szczeg6lnym odbiorcq bqdq dzieci i mlodziez w wieku
szkolnym, ale biorqc pod uwagq lokalizacjq t-DK tresci muszq byd tez atrakcyjne dla turyst6w
odwiedzajqcych L6d2.

l'

Pzedmiotem zam6wienia, ktorego dotyczy dialog techniczny bgdzie aran1aqa pzestzeni
t-6dzkiego Domu Kultury:
wewnqtz budynku (PATIO): pzygotowanie trasy edukacyjnej i scenariusza zwiedzania dla
pzejScia korytarzem (lqcznikiem) patio zgodnie
zalqcznikiem
(projekt
zagospodarowania terenu - zaznaczenie liniq i kolorem czervvonym). projekt aranzacji ma
mie6 charakter koncepcyjny i realizacyjny.
na zewnqtz budynku: zaprojektowanie instalacji artystycznej z elementami edukacyjnymi
symbolizujqcej kulturq regionu lodzkiego na interaktywnych ekranach usytuowanych na

1.

i

z

nr 1

2.

tarasie t-6dzkiego Domu Kultury. Projekt aranzacji ma mie6 charakter koncepcyjny

irealizacyjny.
Opracowany projekt aran2acji artystycznej w patio t-6dzkiego Domu Kultury ma odnosi6 sig do
qastgpujqcych kom ponent6w:
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. Dziedzictwo kulturowe woiewodztwa l6dzkiego

:

a) Zabytki architektury Swieckiej (zamki, dwory, palace, zalo2enia
miejskie, itp.),
b) Zabytki architektury sakralnej (bazyliki, ko6cioly, miejsca
kultu, male formy architektury
sakralnej, itp.),
c) Zabytki architektury industrialnej (palace fabrykanckie, fabryki,
manufaktury warsztaty,
domy tkaczy, itp.),

d) Dziedzictwo,,Wielkich

wojen,,:
miejsca potyczek,
architektura obronna (bunkry fortyfikacje, umocnienia, itp.),
cmentaze wojenne,
e) Kultura ludowa:
o regiony etnograficzne (rowickie, opoczyriskie, sieradzkie, itp.),

o

r
r

r

0

sztuka

i

rzemioslo ludowe (rze2ba, malarstwo, haft, plastyka obrzqdowa, plastyka
papierowa, wiklina, garncarstwo, itp.),
r folklor muzyczny (kapele, solisci, zespoly obzqdowe, zespoly spiewacze, zespoly
pieSni ita6ca),
. muzea regionalne iskanseny,
Kultura filmowa (,,filmowa l6d2' i miejsca zwiqzanez produkcjq
filmowq w woj. l6dzkim)

g) WielokulturowoS6:

o miejsca kultu (synagogi, domy modlitw, cerkwie, zbory, itp.),
o cmentaze (zydowskie, ewangelickie, prawoslawne, itp.),

h) Instytucje kultury (teatry, muzea, galerie sztuki, itp.),
i) Kalendaz najciekawszych wydarzeh kulturalnych
2. Dzie dzictwo p rzyrod n icze woj ew6dztwa l6dz kie g o
a) parki krajobrazowe,
b) rezenraty przyrody,
c) pomniki pzyrody,
d) zalo2enia parkowe,
e) Sciezkiedukacyjne
3. Turystyka
a) Sciezki konne,
b) szlaki piesze i rowerowe,
c) szlak kulturowy,
d) sflywy kajakowe,
e) Scie2kitematyczne,

lll.

0

agroturystyka,

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia:
1. Wewnqtz budynku - pATIO:
a) pzygotowanie trasy edukacyjnej zgodnie z opracowanym scenariuszem
zwiedzania
pzedstawiaiqcei atrakcje kulturalne (turystyczne) regionu
l6dzkiego. Trasa winna
zawierao
r projekt wej6cia, przej6cia i wyj6cia ze wskazaniem material6w i urzqdzenjakie
winny
by6 zastosowane w projekcie realizacyjnym,
na wyobraZnie, w tym in
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a la wehikuf czasu stvvazaiEcq wrazenie, 2e odwiedzajqcy przeni6sl
siq w czasie, dla
zobrazowania bogactwa historycznego regionu,
interaktywne eksponaty lub atrakcje,

dekoracje, jak na pzykfad na planie filmowym
2. Na zewnqtrz budynku:

a) Zaprojektowanie instalacji artystycznej z elementami edukacyjnymi
symbolizujqcej
kulturg regionu l6dzkiego na interaktywnych ekranach usytuowanych
na tarasie

L6dzkiego Domu Kultury. Opracowanie wkfadu merytorycznego
informatycznej) dla interaktywnych ekranow usytuowanych na
tarasie t-DK.

(koncepcji

