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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Adres pocztowy: ul. Warecka 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Goździk
E-mail: gozdzik@pism.pl 
Tel.:  +48 225568050
Faks:  +48 225568099
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pism.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: 1) prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, 2) przygotowywanie 
analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu spraw międzynarodowych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przygotowanie, produkcja, realizacja sceniczna wydarzenia, montaż, demontaż; w tym zapewnienie 
wyposażenia i oprawy graficznej podczas „PISM Strategic Ark”

II.1.2) Główny kod CPV
79952000 Usługi w zakresie organizacji imprez

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przygotowanie, produkcja, realizacja sceniczna wydarzenia, montaż, demontaż; w tym zapewnienie 
wyposażenia i oprawy graficznej podczas międzynarodowego Forum „PISM Strategic Ark” odbywającego się w 
Warszawie, 18-20 maja 2022 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 732 648.00 PLN

mailto:gozdzik@pism.pl
www.pism.pl
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II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
79822500 Usługi projektów graficznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Hotel Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przygotowanie, produkcja, realizacja sceniczna wydarzenia, montaż, demontaż; w tym zapewnienie 
wyposażenia i oprawy graficznej podczas międzynarodowego Forum „PISM Strategic Ark” odbywającego się w 
Warszawie, 18-20 maja 2022 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca 

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Uzasadnienie wyboru trybu: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową 
sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, 
wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla 
innych trybów udzielenia zamówienia.
Zamawiający, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczeniami w przemieszczaniu 
się pomiędzy poszczególnymi krajami, oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) i obostrzeniami 
z niej wynikającymi zamierzał pierwotnie przeprowadzić forum PISM Strategic Ark w dużym stopniu w formie 
zdalnej.
Jednak w związku z rozwijającą się sytuacją geopolityczną, związaną z eskalacją konfliktu i działaniami 
wojskowymi na Ukrainie, Zamawiający podjął decyzję dostosowaniu rangi zaproszonych uczestników 
(prezydenci, premierzy, przedstawiciele organów i instytucji międzynarodowych). Mając na uwadze powyższe 
zmianie musiała ulec także pierwotnie planowana formuła wydarzenia, na wydarzenie stacjonarne z 
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odpowiednio dostosowanym zapleczem logistycznym. Zmianie formuły sprzyjało również zmniejszenie liczby 
zakażeń i zgonów na wirusa SARS-CoV-2 i luzowanie obostrzeń.
Po wstępnym potwierdzeniu uczestnictwa przez uczestników w danym terminie Zamawiający podjął 
niezwłocznie działania związane z rozeznaniem rynku na usługi, których dotyczy zamówienie z uwzględnieniem 
nowych okoliczności. Zamawiający w pierwszej kolejności przeprowadził postępowanie dot. przestrzeni 
konferencyjnej oraz pokoi hotelowych, zaś po podpisaniu stosownej umowy z Hotelem niezwłocznie 
przeprowadził rozeznanie rynku na przygotowanie, produkcję i realizację sceniczną wydarzenia oraz oprawę 
graficzną wydarzenia. W wyniku rozeznania rynku tylko jeden Wykonawca spełnił wymagania Zamawiającego 
dotyczące produkcji, realizacji i oprawy graficznej w podanym terminie.
Wobec powyższego biorąc pod uwagę konieczność niezwłocznego rozpoczęcia przygotowań do oprawy 
scenicznej oraz graficznej wydarzenia, jedynym trybem ustawy Pzp możliwym do zastosowania jest tryb, 
o którym mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Z uwagi na wynik rozeznania 
rynku, zdecydowano się podjąć negocjacje z jedynym potencjalnym Wykonawcą będącym w stanie wykonać 
przedmiot zamówienia. Należy również zaznaczyć, że bez natychmiastowego przeprowadzenia niniejszego 
postępowania, mającego na celu ustalenie zasad współpracy przy organizacji forum, wydarzenie to z uwagi na 
brak możliwości jego promocji, brak specjalistycznego sprzętu, brak oprawy graficznej gwarantującej promocję 
wystąpień najwyższych przedstawicieli władz międzynarodowych, nie spełniłoby swoich założeń.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
26/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Platige Image S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 142983580
Adres pocztowy: ul. Racławicka 99A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-634
Państwo: Polska
E-mail: info@platige.com 
Adres internetowy: www.platige.com
Wykonawcą jest MŚP: tak

mailto:info@platige.com
www.platige.com
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V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 732 648.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 732 648.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022
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