
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 
 

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie 

Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15,%) w ramach Programu „Kultura” 

 

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 instalacji społecznej, prezentującej 

pamiątki rodzinne, dokumenty, fotografie i przedmioty 

przekazane przez mieszkanki i mieszkańców Muranowa, 

będącej częścią wewnętrznej wystawy czasowej „Tu 

Muranów” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów 
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Polskich POLIN. 

 

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 

instalacji społecznej według załączonego projektu 

wykonawczego (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia), 

obejmującego w szczególności: 

a) produkcję elementów instalacji;  

b) dostarczenie elementów instalacji w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego; 

c) montaż elementów ekspozycyjnych zgodnie z 

projektem wykonawczym (Załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia ); 

d) współpracę z pracownikami Muzeum oraz 

podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie 

projektu Instalacji oraz wykonującym nadzór 

autorski; 

e) doprowadzenie i podłączenie okablowania;  

f) demontażu instalacji po jej zakończeniu i 

przywrócenie miejsca ekspozycji Instalacji do 

stanu pierwotnego. 

 

Zamawiający wymaga złożenia oferty wariantowej: 

WARIANT A (podstawowy): 

Łączna liczba elementów składających się na instalację: 

59 sztuki, w tym: 

 4 sztuki lamp, 

 55 sztuk gablot 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w 

Załączniku nr 2 do Ogłoszenia (zakładka: „Wariant A”).  

 

WARIANT B: 
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Łączna liczba elementów składających się na instalację: 

84 sztuki, w tym: 

 4 sztuki lamp, 

 80 sztuk gablot 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  znajduje się w 

Załączniku nr 2 do Ogłoszenia (zakładka: „Wariant B”). 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 

elementów instalacji, w zależności od wariantu, w trzech 

lub czterech terminach, zgodnie z treścią  Załącznika nr 2 

do Ogłoszenia (odpowiednią zakładką: „Wariant A” i 

„Wariant B”). 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 

dla „Wariantu A” 

Produkcja i montaż elementów w terminie: 

– 34 elementów wymienionych w Załączniku nr 2 do 

Ogłoszenia (zakładka: „Wariant A”) nie później niż do 30 

września 2020 (skrócony termin realizacji podlega ocenie 

w kryterium oceny ofert „termin realizacji”); 

– 6 elementów wymienionych w Załączniku nr 2 do 

Ogłoszenia (zakładka: „Wariant A”) nie później niż do 7 

października 2020; 

– 19 elementy wymienione w Załączniku nr 2 do 

Ogłoszenia (zakładka: „Wariant A”) nie później niż do 27 

listopada 2020; 

- demontaż 23-26 marca 2021 r. 

 

dla „Wariantu B” 

Produkcja i montaż elementów w terminie: 
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– 34 elementów wymienionych w Załączniku nr 2 do 

Ogłoszenia (zakładka: „Wariant B”) nie później niż do 30 

września 2020 (skrócony termin realizacji podlega ocenie 

w kryterium oceny ofert „termin realizacji”); 

– 3 elementy wymienione w Załączniku nr 2 do 

Ogłoszenia (zakładka: „Wariant B”) nie później niż do 7 

października  2020; 

– 23 elementy wymienione w Załączniku nr 2 do 

Ogłoszenia (zakładka: „Wariant B”) nie później niż do 27 

listopada 2020; 

– 24 elementy wymienione w Załączniku nr 2 do 

Ogłoszenia (zakładka: „Wariant B”) nie później niż do 26 

stycznia 2020; 

 

Zamawiający określił podstawowe warunki realizacji 

zamówienia w treści Istotnych Postanowień Umowy, 

stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

 

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, 

plenerowych lub wewnętrznych, przy czym każda o 

wartości minimum 15 000 PLN brutto. W celu 

potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu wykonawca składa wykaz zrealizowanych 

usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 

ogłoszenia wraz z dowodami potwierdzającymi ich 

należyte wykonanie oraz  dokumentację fotograficzną co 
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najmniej 1 wykonanej instalacji wystawy czasowej lub 

stałej. 

Kryteria oceny ofert  Cena: 80% 

Zamawiający oceni oferty w kryterium „cena” 

według następującego wzoru: 

C=Cmin/Cbadx80, gdzie: 

C – liczba punktów przyznanych wykonawcy w 

kryterium „cena” 

Cmin – oznacza najniższą zaoferowaną cenę 

Cbad – oznacza cenę zaoferowaną w badanej ofercie 

 Skrócony termin produkcji elementów 20%. 

Zamawiający przyzna odpowiednio: 

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

b) 10 punktów za skrócenie terminu produkcji o 8 

dni, 

c) 20 punktów za skrócenie terminu produkcji o 

12lub więcej dni. 

Skrócony termin produkcji dotyczy I etapu zarówno 

w „Wariancie A”, jak i „Wariancie B”.  

 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert dla 

„Wariantu A” i „Wariantu B” i wybierze jako 

najkorzystniejszą ofertę z najwyższą łączną liczbą 

punktów dla każdego z wariantów. 

Zamawiający udzieli zamówienia tylko na jeden 

wybrany przez niego Wariant zamówienia (w 

zależności od możliwości finansowych 

Zamawiającego). 

 

Termin i miejsce składania 

ofert 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 
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lub e-mail: klewandowska@polin.pl 

Termin składania ofert: 27 sierpnia2020 godz. 12.00  

Prosimy o składanie ofert z wykorzystaniem formularza 

ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

 

 

Spis załączników:  

Załącznik nr 1 – projekt wykonawczy instalacji społecznej 

Załącznik nr 2 – opis Wariantów A i B 

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy 

Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług 

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


