
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Tel. 22 47 10 100 

Strona internetowa www.polin.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 4d ust 1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych 

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z 

kategorii: 

X Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, widowiska, 

    spektakle teatralne 

 Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej 

 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych 

 Gromadzenie muzealiów 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania Produkcja i montaż artystycznej instalacji plenerowej, 

prezentującej zdjęcia i filmy, będącej częścią wewnętrznej 

wystawy czasowej „Tu Muranów” organizowanej przez 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniach 16 

kwietnia – 30 listopada 2020. 

Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu 

zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, 

termin realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

Jeżeli dotyczy grantu – podać 

informacje zgodnie z 

wymogami grantu 

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na produkcję 

artystycznej instalacji plenerowej według załączonego 

projektu wykonawczego (Załącznik nr 1), a w 

szczególności: 

a) budowa elementów instalacji;  

b) wydruk i montaż podpisów do zdjęć będących 

częścią instalacji, według projektów 

dostarczonych przez Zamawiającego; 

c) dostarczenie elementów instalacji w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, oznaczone na 

mapie  (Załącznik nr 2a – mapa zasadnicza i 2b 

– szkic sytuacyjny); 

d) montaż elementów ekspozycyjnych zgodnie z 

projektem wykonawczym (Załącznik nr 1) w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego wg 

Załącznika nr 2b;  



 2 

e) współpraca z pracownikami Muzeum oraz 

podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie 

projektu Instalacji oraz wykonującym nadzór 

autorski; 

f) współpraca z dostawcą sprzętu 

multimedialnego do Instalacji (spis sprzętu 

multimedialnego stanowi Załącznik nr 3) 

wyłonionym przez Muzeum, w zakresie 

ustalenia szczegółów sposobu montażu 

sprzętu w Instalacji; 

g) doprowadzenia i podłączenia okablowania 

oraz wykonania pomiarów elektrycznych; 

h) demontażu Instalacji po jej zakończeniu i 

przywrócenie miejsca ekspozycji Instalacji do 

stanu pierwotnego. 

 

Termin realizacji zamówienia 

Produkcja wystawy w terminie: 

– do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy – produkcja, 

dostarczenie i montaż  elementów Instalacji oraz 

współpraca z pracownikami Muzeum, podmiotem 

odpowiedzialnym za stworzenie projektu Instalacji, 

wykonującym nadzór autorski oraz dostawcą sprzętu 

multimedialnego; 

- od 01.12.2020 do 18.12.2020 demontaż Instalacji i 

przywrócenie miejsca ekspozycji do stanu pierwotnego. 

 

Zamawiający określił podstawowe warunki realizacji 

zamówienia w treści Istotnych Postanowień Umowy, 

stanowiących Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 

 

Załącznikiem nr 5 jest informacja na temat warunku 

transportu elementów instalacji w obrębie najbliższego 

terenu. 

 

Warunki udziału w postępowaniu: 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 

zrealizowali co najmniej 2 zamówienia polegające na 

wyprodukowaniu w ciągu 3 lat poprzedzających termin 

składania ofert instalacji, wystaw czasowych lub stałych, 
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plenerowych lub wewnętrznych, zawierających sprzęt 

multimedialny, przy czym każda o wartości minimum 

70 000 PLN brutto. W celu potwierdzenia spełniania 

warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa 

wykaz zrealizowanych usług, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 6 do ogłoszenia wraz z dowodami 

potwierdzającymi ich należyte wykonanie oraz  

dokumentację fotograficzną co najmniej 1 wykonanej 

instalacji wystawy czasowej lub stałej. 

Kryteria oceny ofert  Cena: 50% 

 Skrócony termin produkcji wystawy w zakresie 

produkcji elementów wystawy, prac malarskich  i 

montażowych w zakresie scenografii wystawy, tj. 

wykonanie wystawy w ww. zakresie w terminie 

krótszym niż wymagany w zapytaniu: 20%. 

Zamawiający przyzna odpowiednio: 

a) 5 punktów za skrócenie terminu produkcji o 3 dni, 

b) 10 punktów za skrócenie terminu produkcji o 5 

dni, 

c) 20 punktów za skrócenie terminu produkcji o 7 

lub więcej dni. 

 Doświadczenie: 30% 

Zamawiający przyzna 10 punktów za każdą 

zrealizowaną wystawę czasową lub stałą, zawierającą 

obiekty oryginalne, przy czym każda o wartości 

minimum 70 000 PLN brutto, powyżej wymaganych 

trzech, które stanowią warunek udziału w 

postępowaniu. Wykonawca w celu oceny ofert w tym 

kryterium umieszcza informację o zrealizowanych 

wystawach w wykazie usług, stanowiącym Załącznik 

nr 5 do ogłoszenia oraz załącza dowody 

potwierdzające należyte wykonanie zamówienia.  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania       

w tym kryterium to 30. 

 

Termin i miejsce składania 

ofert 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

lub e-mail: klewandowska@polin.pl 

Termin składania ofert: 16.03.2020 godz. 12.00  

Prosimy o składanie ofert z wykorzystaniem formularza 

ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 7 do ogłoszenia. 
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Spis załączników:  

Załącznik nr 1 – projekt wykonawczy artystycznej instalacji plenerowej 

Załącznik nr 2a – mapa zasadnicza i 2b – szkic sytuacyjny 

Załącznik nr 3 – Spis sprzętu multimedialnego 

Załącznik nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy 

Załącznik nr 5 – Informacja na temat warunku transportu elementów instalacji w obrębie 

najbliższego terenu 

Załącznik nr 6 – Wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik nr 7 – Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


