SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na „wykonywanie
usług pozowania na zajęciach dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach”
Opis zadania
Wykonywanie usług pozowania:
1. Podczas egzaminów wstępnych w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w roku
akademickim 2011/2012 na studiach:
a)
stacjonarnych
b)
niestacjonarnych - system wieczorowy, zaoczny
wg harmonogramu egzaminów wstępnych obowiązującego w roku akademickim 2011/2012.
Pozowanie odbywać się będzie w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
przy ul. Raciborskiej 37, ul. Koszarowej 19, ul. Dąbrówki 9.
Szacunkowa/przeciętna ilość osób pozujących w miesiącu: na obydwu Wydziałach:
20 osób. Szacunkowa / przeciętna ilość godzin pozowania w roku: na obydwu Wydziałach
250 h
2. Na zajęciach dydaktycznych w zakresie rysunku, malarstwa, działań
interdyscyplinarnych, kompozycji na Wydziale Artystycznym w Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach w roku akademickim 2010/2011 na studiach:
a)
b)

stacjonarnych - od poniedziałku do piątku,
niestacjonarnych:
- system wieczorowy - od poniedziałku do piątku;
- system zaoczny - od piątku do niedzieli;

w budynku przy ul. Dąbrówki 9, ul. Koszarowej 19 w Katowicach
3. Na zajęciach Akademii Weekendowej w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby
od soboty do niedzieli w Katowicach, ul. Koszarowa 19, ul. Dąbrówki 9, Bytom
od października 2011 do maja 2012
4. Na zajęciach w ramach Dni Otwartych uczelni, w Katowicach ul. Koszarowa 19,
ul. Dąbrówki 9, ul. Raciborska 37, marzec 2012
Szacunkowa/ przeciętna liczba osób pozujących w miesiącu na Wydziale Artystycznym
12 osób. Szacunkowa / przeciętna liczba godzin pozowania w roku 2011/2012 na Wydziale
Artystycznym 7270 h
5. Wykonywanie usług pozowania na zajęciach dydaktycznych z rysunku, malarstwa, sztuk

wizualnych, kompozycji na Wydziale Projektowym w Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 na studiach:
a)
stacjonarnych
b)
niestacjonarnych - system wieczorowy, zaoczny
c)
kurs przygotowawczy
wg harmonogramu zajęć Zamawiającego obowiązującego w roku akademickim 2011/2012.
Pozowanie odbywać się będzie w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
przy ul. Raciborskiej 37, ul. Koszarowej 19, ul. Dąbrówki 9.
Szacunkowa/przeciętna ilość osób pozujących w miesiącu na Wydziale Projektowym
12 osób. Szacunkowa/przeciętna ilość godzin pozowania w roku na Wydziale Projektowym
1.377 h

Wiek i płeć modela nie ma znaczenia. Z uwagi na charakter wykonywanych czynności
(styczność ze studentami, wytrwanie w pozie - bez możliwości poruszenia się podczas zajęć)
osoby pozujące muszą być osobami zdrowymi, posiadającymi aktualne badania lekarskie z
poświadczeniem o braku przeciwskazań do pozowania (w tym także poświadczenie, iż nie są
nosicielami chorób zakaźnych).
Modele pozują w niewzorzystych, obcisłych i skąpych strojach, odsłaniając części ciała,
należy również wziąć pod uwagę pozowanie w 2-częściowych strojach kąpielowych, slipach.
Modele pozujący przy egzaminach wstępnych powinni pozować w przylegającym do ciała,
uwydatniającym jego kształt ubraniu o stonowanych kolorach, bez nadruków, napisów,
czy wzorów. W czasie pozowania nie mogą nosić biżuterii, ani mieć widocznych tatuaży.
Ponadto osoby pozujący w czasie egzaminów wstępnych muszą być osobami nowymi,
nie uczestniczącymi wcześniej w zajęciach dydaktycznych i przygotowujących do egzaminu
(m.in.. kurs przygotowawczy).
W opisie zamówienia Zamawiający wskazał przeciętną – szacunkową ilość osób pozujących
w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych usług,
jednak nie więcej niż 20% wartości umowy (brutto). W przypadku skorzystania z ww.
uprawnienia Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych usług w trakcie
realizacji umowy na jednych zajęciach kosztem zmniejszenia ilości zamawianych usług
w ramach innych zajęć. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian stawki jednostkowej
oraz przekroczenia wartości umowy.

