
Zarządzenie nr PZP.021.20.2021 

Dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

z dnia 10 maja 2021 roku 

 

w sprawie zmiany terminów przeprowadzenia konkursu ofert na najem powierzchni w 

budynku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i prowadzenie w nim sklepu 

muzealnego wraz ze sprzedażą internetową (dalej: „Konkurs”) 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz § 5 ust. 5 

regulaminu Konkursu wprowadzonego w drodze zarządzenia nr PZP.021.19.2021 Dyrektora 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z dnia 28 kwietnia 2021 roku (dalej: „Regulamin”) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmieniam treść § 5 ust. 2-4 Regulaminu poprzez zmianę terminów przeprowadzenia 

Konkursu oraz nadanie następującego brzmienia: 

2. Oferty należy składać w terminie do 24 maja 2021 r. do godziny 12:00. 

3. Otwarcie Ofert nastąpi 24 maja 2021 r. o godzinie 12:15. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 26 maja 2021 r. 

 

§ 2. 

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2. Zmiany, o których mowa w § 1. zostaną zamieszczone na stronie: www.polin.pl. 

 

§ 3. 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Zygmunt Stępiński 

Dyrektor 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
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