
 

 

  

 

 

 

Warszawa, dnia 26.06.2014 

Muzeum Historii Żydów Polskich 
00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 
NIP 525-234-77-28 
 

OGŁOSZENIE 

 
dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT) 
 
Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza, że poszukuje autorów nowych 
tekstów do portalu „Wirtualny Sztetl”.  
 
Zamawiający podzielił zamówienie na 13 części.  
 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub maksymalnie dwie części 
zamówienia spośród określonych poniżej. UWAGA: W przypadku złożenia przez 
wykonawcę ofert na więcej niż dwie części zamówienia, Zamawiający odrzuci 
kolejne oferty poza pierwszymi dwiema. 
 
Zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo 
Kulturowe” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009–2014 w ramach projektu „Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego” (PL08), nr umowy 1/PD/2013/PL08/NMF. 
 
Część 1 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

1.1. Ćmielów – handel, przemysł, usługi (1800) 
1.2. Ćmielów – organizacje społeczne (1800) 
1.3. Ćmielów – oświata, kultura (1800) 



 

 

  

 

 

 

1.4. Ćmielów – synagogi (1800) 
1.5. Ćmielów – zabytki kultury materialnej (1800) 
1.6. Klimontów – handel, przemysł, usługi (1800) 
1.7. Klimontów – zabytki kultury materialnej (1800) 
1.8. Koprzywnica – cmentarze (1800) 
1.9. Koprzywnica – handel, przemysł, usługi (1800) 
1.10. Koprzywnica – organizacje społeczne (1800) 
1.11. Koprzywnica – oświata, kultura (1800) 
1.12. Koprzywnica – synagogi (1800) 
1.13. Koprzywnica – zabytki kultury materialnej (1800) 
1.14. Tarłów – handel, przemysł, usługi (1800) 
1.15. Tarłów – organizacje społeczne (1800) 
1.16. Tarłów – oświata, kultura (1800) 
1.17. Tarłów – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 1 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 2 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

2.1. Biała – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.2. Biała – organizacje społeczne (1800) 
2.3. Biała – oświata i kultura (1800) 
2.4. Biała – synagogi (1800) 
2.5. Biała – zabytki kultury materialnej (1800) 
2.6. Brzeg – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.7. Brzeg – organizacje społeczne (1800) 
2.8. Brzeg – zabytki kultury materialnej (1800) 



 

 

  

 

 

 

2.9. Głubczyce – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.10. Głubczyce – organizacje społeczne (1800) 
2.11. Głubczyce – oświata i kultura (1800) 
2.12. Głubczyce – zabytki kultury materialnej (1800) 
2.13. Kędzierzyn Koźle – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.14. Kędzierzyn Koźle – organizacje społeczne (1800) 
2.15. Kędzierzyn Koźle – oświata i kultura (1800) 
2.16. Kluczbork – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.17. Kluczbork – organizacje społeczne (1800) 
2.18. Kluczbork – zabytki kultury materialnej (1800) 
2.19. Nysa – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.20. Nysa – organizacje społeczne (1800) 
2.21. Nysa – zabytki kultury materialnej (1800) 
2.22. Opole – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.23. Opole – organizacje społeczne (1800) 
2.24. Opole – zabytki kultury materialnej (1800) 
2.25. Praszka – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.26. Praszka – organizacje społeczne (1800) 
2.27. Praszka – oświata i kultura (1800) 
2.28. Praszka – zabytki kultury materialnej (1800) 
2.29. Prudnik – handel, przemysł, usługi (1800) 
2.30. Prudnik – organizacje społeczne (1800) 
2.31. Prudnik – oświata i kultura (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 2 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 

 
Część 3 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  



 

 

  

 

 

 

 
3.1. Dzierżoniów – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.2. Głogów – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.3. Głogów – organizacje społeczne (1800) 
3.4. Głogów – oświata i kultura (1800) 
3.5. Głogów – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.6. Jawor – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.7. Jawor – synagogi (1800) 
3.8. Jawor – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.9. Jelenia Góra – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.10. Jelenia Góra – oświata i kultura (1800) 
3.11. Jelenia Góra – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.12. Legnica – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.13. Legnica – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.14. Strzegom – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.15. Strzegom – organizacje społeczne (1800) 
3.16. Strzegom – oświata i kultura (1800) 
3.17. Strzegom – synagogi (1800) 
3.18. Strzegom – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.19. Świdnica – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.20. Wałbrzych – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.21. Wrocław – zabytki kultury materialnej (3600) 
3.22. Żagań – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.23. Żagań – organizacje społeczne (1800) 
3.24. Żagań – oświata i kultura (1800) 
3.25. Żagań – zabytki kultury materialnej (1800) 
3.26. Żary – handel, przemysł, usługi (1800) 
3.27. Żary – organizacje społeczne (1800) 
3.28. Żary – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 3 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 



 

 

  

 

 

 

 
 
Część 4 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

4.1. Chełm – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.2. Chełm – zabytki kultury materialnej (1800) 
4.3. Dubienka – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.4. Dubienka – organizacje społeczne (1800) 
4.5. Dubienka – oświata i kultura (1800) 
4.6. Dubienka – synagogi (1800) 
4.7. Dubienka – zabytki kultury materialnej (1800) 
4.8. Grabowiec – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.9. Grabowiec – organizacje społeczne (1800) 
4.10. Grabowiec – oświata i kultura (1800) 
4.11. Grabowiec – zabytki kultury materialnej (1800) 
4.12. Hrubieszów – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.13. Hrubieszów – organizacje społeczne (1800) 
4.14. Hrubieszów – oświata i kultura (1800) 
4.15. Hrubieszów – zabytki kultury materialnej (1800) 
4.16. Szczebrzeszyn – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.17. Szczebrzeszyn – organizacje społeczne (1800) 
4.18. Szczebrzeszyn – oświata i kultura (1800) 
4.19. Szczebrzeszyn – zabytki kultury materialnej (1800) 
4.20. Tarnogród – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.21. Tarnogród – oświata i kultura (1800) 
4.22. Tarnogród – zabytki kultury materialnej (1800) 
4.23. Tomaszów Lubelski – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.24. Tomaszów Lubelski – organizacje społeczne (1800) 
4.25. Tomaszów Lubelski – oświata i kultura (1800) 
4.26. Tomaszów Lubelski – zabytki kultury materialnej (1800) 
4.27. Włodawa – handel, przemysł, usługi (1800) 
4.28. Włodawa – zabytki kultury materialnej (1800) 



 

 

  

 

 

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 4 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 5 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

5.1. Brok – handel, przemysł, usługi (1800) 
5.2. Brok – organizacje społeczne (1800) 
5.3. Brok – oświata, kultura (1800) 
5.4. Brok – zabytki kultury materialnej (1800) 
5.5. Krasnosielc – handel, przemysł, usługi (1800) 
5.6. Krasnosielc – organizacje społeczne (1800) 
5.7. Krasnosielc – oświata, kultura (1800) 
5.8. Krasnosielc – zabytki kultury materialnej (1800) 
5.9. Maków Mazowiecki – handel, przemysł, usługi (1800) 
5.10. Maków Mazowiecki – organizacje społeczne (1800) 
5.11. Maków Mazowiecki – oświata, kultura (1800) 
5.12. Maków Mazowiecki – synagogi (1800) 
5.13. Maków Mazowiecki – zabytki kultury materialnej (1800) 
5.14. Mordy – cmentarz (1800) 
5.15. Mordy – handel, przemysł, usługi (1800) 
5.16. Mordy – historia społeczności żydowskiej (1800) 
5.17. Mordy – organizacje społeczne (1800) 
5.18. Mordy – oświata, kultura (1800) 
5.19. Wyszków – handel, przemysł, usługi (1800) 
5.20. Wyszków – oświata, kultura (3600) 
5.21. Wyszków – synagogi (1800) 
5.22. Wyszków – zabytki kultury materialnej (1800) 



 

 

  

 

 

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 5 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 6 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

6.1. Kałuszyn – handel, przemysł, usługi (1800) 
6.2. Kałuszyn – organizacje społeczne (1800) 
6.3. Kałuszyn – oświata, kultura (1800) 
6.4. Kałuszyn – zabytki kultury materialnej (1800) 
6.5. Łaskarzew – handel, przemysł, usługi (1800) 
6.6. Łaskarzew – historia społeczności żydowskiej (1800) 
6.7. Łaskarzew – organizacje społeczne (1800) 
6.8. Łaskarzew – oświata, kultura (1800) 
6.9. Łaskarzew – synagogi (1800) 
6.10. Łaskarzew – zabytki kultury materialnej (1800) 
6.11. Mińsk Mazowiecki – handel, przemysł, usługi (1800) 
6.12. Mińsk Mazowiecki – synagogi (1800) 
6.13. Mińsk Mazowiecki – zabytki kultury materialnej (1800) 
6.14. Parysów – handel, przemysł, usługi (1800) 
6.15. Parysów – historia społeczności żydowskiej (1800) 
6.16. Parysów – organizacje społeczne (1800) 
6.17. Parysów – oświata, kultura (1800) 
6.18. Parysów – zabytki kultury materialnej (1800) 
6.19. Stoczek – handel, przemysł, usługi (1800) 
6.20. Stoczek – historia społeczności żydowskiej (1800) 
6.21. Stoczek – organizacje społeczne (1800) 
6.22. Stoczek – oświata, kultura (1800) 
6.23. Stoczek – synagogi (1800) 



 

 

  

 

 

 

6.24. Stoczek – zabytki kultury materialnej (1800) 
6.25. Żelechów – handel, przemysł, usługi (1800) 
6.26. Żelechów – organizacje społeczne (1800) 
6.27. Żelechów – oświata, kultura (1800) 
6.28. Żelechów – synagogi (1800) 
6.29. Żelechów – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 6 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 7 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

7.1. Baligród – handel, przemysł, usługi (1800) 
7.2. Baligród – organizacje społeczne (1800) 
7.3. Baligród – oświata i kultura (1800) 
7.4. Baligród – zabytki kultury materialnej (1800) 
7.5. Brzozów – handel, przemysł, usługi (1800) 
7.6. Brzozów – organizacje społeczne (1800) 
7.7. Brzozów – oświata i kultura (1800) 
7.8. Brzozów – synagogi (1800) 
7.9. Brzozów – zabytki kultury materialnej (1800) 
7.10. Dukla – handel, przemysł, usługi (1800) 
7.11. Dukla – organizacje społeczne (1800) 
7.12. Dukla – oświata i kultura (1800) 
7.13. Dukla – zabytki kultury materialnej (1800) 
7.14. Jasło – handel, przemysł, usługi (1800) 
7.15. Jasło – organizacje społeczne (1800) 
7.16. Jasło – oświata i kultura (1800) 



 

 

  

 

 

 

7.17. Jasło – zabytki kultury materialnej (1800) 
7.18. Lesko – handel, przemysł, usługi (1800) 
7.19. Lesko – organizacje społeczne (1800) 
7.20. Lesko – oświata i kultura (1800) 
7.21. Lesko – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 7 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 8 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

8.1. Cieszanów – handel, przemysł, usługi (1800) 
8.2. Cieszanów – organizacje społeczne (1800) 
8.3. Cieszanów – oświata i kultura (1800) 
8.4. Cieszanów – zabytki kultury materialnej (1800) 
8.5. Dubiecko – handel, przemysł, usługi (1800) 
8.6. Dubiecko – organizacje społeczne (1800) 
8.7. Dubiecko – oświata i kultura (1800) 
8.8. Dubiecko – zabytki kultury materialnej (1800) 
8.9. Dynów – handel, przemysł, usługi (1800) 
8.10. Dynów – organizacje społeczne (1800) 
8.11. Dynów – oświata i kultura (1800) 
8.12. Dynów – synagogi (1800) 
8.13. Dynów – zabytki kultury materialnej (1800) 
8.14. Jarosław – handel, przemysł, usługi (1800) 
8.15. Jarosław – organizacje społeczne (1800) 
8.16. Jarosław – oświata i kultura (1800) 
8.17. Jarosław – zabytki kultury materialnej (1800) 



 

 

  

 

 

 

8.18. Przemyśl – handel, przemysł, usługi (1800) 
8.19. Przemyśl – organizacje społeczne (3600) 
8.20. Przemyśl – oświata i kultura (3600) 
8.21. Przemyśl – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 8 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 9 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

9.1. Dębica – handel, przemysł, usługi (1800) 
9.2. Dębica – zabytki kultury materialnej (1800) 
9.3. Kolbuszowa – handel, przemysł, usługi (1800) 
9.4. Kolbuszowa – organizacje społeczne (1800) 
9.5. Kolbuszowa – oświata i kultura (1800) 
9.6. Kolbuszowa – zabytki kultury materialnej (1800) 
9.7. Nisko – handel, przemysł, usługi (1800) 
9.8. Nisko – organizacje społeczne (1800) 
9.9. Nisko – oświata i kultura (1800) 
9.10. Nisko – zabytki kultury materialnej (1800) 
9.11. Pruchnik – handel, przemysł, usługi (1800) 
9.12. Pruchnik – organizacje społeczne (1800) 
9.13. Pruchnik – oświata i kultura (1800) 
9.14. Pruchnik – synagogi (1800) 
9.15. Przeworsk – handel, przemysł, usługi (1800) 
9.16. Przeworsk – organizacje społeczne (1800) 
9.17. Przeworsk – oświata i kultura (1800) 
9.18. Przeworsk – synagogi (1800) 



 

 

  

 

 

 

9.19. Przeworsk – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 9 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 10 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

10.1. Ciechanowiec – handel, przemysł, usługi (1800) 
10.2. Ciechanowiec – zabytki kultury materialnej (1800) 
10.3. Kolno – handel, przemysł, usługi (1800) 
10.4. Kolno – organizacje społeczne (1800) 
10.5. Kolno – oświata i kultura (1800) 
10.6. Kolno – zabytki kultury materialnej (1800) 
10.7. Łomża – handel, przemysł, usługi (1800) 
10.8. Nowogród – handel, przemysł, usługi (1800) 
10.9. Nowogród – organizacje społeczne (1800) 
10.10. Nowogród – oświata i kultura (1800) 
10.11. Wysokie Mazowieckie – handel, przemysł, usługi (1800) 
10.12. Wysokie Mazowieckie – oświata i kultura (1800) 
10.13. Wysokie Mazowieckie – synagogi (1800) 
10.14. Wysokie Mazowieckie – zabytki kultury materialnej (1800) 
10.15. Zambrów – handel, przemysł, usługi (1800) 
10.16. Zambrów – oświata i kultura (1800) 
10.17. Zambrów – synagogi (1800) 
10.18. Zambrów – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  



 

 

  

 

 

 

 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 10 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 11 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

11.1. Grajewo – handel, przemysł (1800) 
11.2. Grajewo – zabytki kultury materialnej 
11.3. Jedwabne – handel, przemysł, usługi (1800) 
11.4. Jedwabne – organizacje społeczne (1800) 
11.5. Jedwabne – oświata i kultura (1800) 
11.6. Jedwabne – zabytki kultury materialnej (1800) 
11.7. Sejny – handel, przemysł, usługi (1800) 
11.8. Sejny – organizacje społeczne (1800) 
11.9. Sejny – zabytki kultury materialnej (1800) 
11.10. Sokoły – handel, przemysł, usługi (1800) 
11.11. Sokoły – oświata i kultura (1800) 
11.12. Sokoły – zabytki kultury materialnej (1800) 
11.13. Suchowola – handel, przemysł, usługi (1800) 
11.14. Suchowola – organizacje społeczne (1800) 
11.15. Suchowola – oświata i kultura (1800) 
11.16. Suchowola – synagogi (1800) 
11.17. Suchowola – zabytki kultury materialnej (1800) 
11.18. Tykocin – handel, przemysł, usługi (1800) 
11.19. Tykocin – organizacje społeczne (1800) 
11.20. Tykocin – oświata i kultura (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 



 

 

  

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 11 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 12 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

12.1. Białystok – handel, przemysł (3600) 
12.2. Bielsk Podlaski – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.3. Bielsk Podlaski – organizacje społeczne (1800) 
12.4. Bielsk Podlaski – oświata i kultura (1800) 
12.5. Bielsk Podlaski – zabytki kultury materialnej (1800) 
12.6. Brańsk – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.7. Brańsk – organizacje społeczne (1800) 
12.8. Brańsk – oświata i kultura (1800) 
12.9. Brańsk – zabytki kultury materialnej (1800) 
12.10. Dąbrowa Białostocka – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.11. Dąbrowa Białostocka – organizacje społeczne (1800) 
12.12. Dąbrowa Białostocka – oświata i kultura (1800) 
12.13. Dąbrowa Białostocka – zabytki kultury materialnej (1800) 
12.14. Hajnówka – cmentarze (1800) 
12.15. Hajnówka – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.16. Hajnówka – organizacje społeczne (1800) 
12.17. Hajnówka – oświata i kultura (1800) 
12.18. Krynki – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.19. Krynki – organizacje społeczne (1800) 
12.20. Krynki – oświata i kultura (1800) 
12.21. Krynki – zabytki kultury materialnej (1800) 
12.22. Narewka – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.23. Narewka – organizacje społeczne (1800) 
12.24. Narewka – oświata i kultura (1800) 
12.25. Narewka – zabytki kultury materialnej (1800) 
12.26. Orla – handel, przemysł, usługi (1800) 



 

 

  

 

 

 

12.27. Orla – organizacje społeczne (1800) 
12.28. Orla – oświata i kultura (1800) 
12.29. Siemiatycze – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.30. Siemiatycze – organizacje społeczne (1800) 
12.31. Siemiatycze – oświata i kultura (1800) 
12.32. Siemiatycze – zabytki kultury materialnej (1800) 
12.33. Sokółka – handel, przemysł, usługi (1800) 
12.34. Sokółka – organizacje społeczne (1800) 
12.35. Sokółka – oświata i kultura (1800) 
12.36. Sokółka – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 12 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 
Część 13 
 
Stworzenie tekstów autorskich w języku polskim z zakresu historiografii Żydów 
polskich, opisujących następujące miejscowości i zagadnienia (w nawiasie 
orientacyjna ilość znaków):  
 

13.1. Goleniów – handel, przemysł, usługi (1800) 
13.2. Goleniów – organizacje społeczne (1800) 
13.3. Goleniów – oświata, kultura (1800) 
13.4. Goleniów – synagogi (1800) 
13.5. Goleniów – zabytki kultury materialnej (1800) 
13.6. Połczyn Zdrój – handel, przemysł, usługi (1800) 
13.7. Połczyn Zdrój – organizacje społeczne (1800) 
13.8. Połczyn Zdrój – oświata, kultura (1800) 
13.9. Sławno – handel, przemysł, usługi (1800) 
13.10. Sławno – organizacje społeczne (1800) 
13.11. Sławno – oświata, kultura (1800) 
13.12. Stargard Szczeciński – handel, przemysł, usługi (1800) 



 

 

  

 

 

 

13.13. Stargard Szczeciński – organizacje społeczne (1800) 
13.14. Stargard Szczeciński – oświata, kultura (1800) 
13.15. Stargard Szczeciński – zabytki kultury materialnej (1800) 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski w postaci 
pliku w standardzie Office Open XML – format pliku .docx.  
 
Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać 
wszystkie teksty określone w części 13 do Zamawiającego (drogą mailową na 
wskazany adres) najpóźniej do 29.09.2014. 
 

Warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy z Zamawiającym jest 
posiadanie doświadczenia autorskiego w zakresie tekstów historycznych oraz 
zakresie tekstów o tematyce żydowskiej. Teksty te powinny być 
opublikowane w formie książek lub artykułów w książkach lub czasopismach 
naukowych lub czasopismach popularnonaukowych lub portalach 
internetowych, mających charakter naukowy lub popularnonaukowy. 

Wykonawcy nie posiadający ww. doświadczenia nie zostaną zakwalifikowani do 
oceny ofert. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający wskaże kwotę, jaką przeznacza na 
realizację przedmiotu umowy. W przypadku, gdy przedstawione ceny ofert 
przekroczą możliwości Zamawiającego, oferty te zostaną odrzucone. 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Kryteria oceny ofert: 
1) Cena – łączna ilość punktów w tym kryterium to 50 punktów. 

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w 
ofercie ceny brutto oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie 
dokonana zgodnie ze wzorem: 
 Cmin 
C=     ---------------*50 
 Cbad 
gdzie: 



 

 

  

 

 

 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 
 
2) Doświadczenie autorskie w zakresie tekstów historycznych. Łączna ilość 
punktów w tym kryterium to 20 punktów. (Wykonawca może przedstawić te 
same teksty w celu wykazania spełniania warunków dot. doświadczenia 
określonych w pkt 2) 3) 4): 
1–5  tekstów – wykonawca otrzyma 5 punktów 
6–10 tekstów – wykonawca otrzyma 10 punktów 
11–15 tekstów – wykonawca otrzyma 15 punktów 
16 i więcej tekstów – wykonawca otrzyma 20 punktów 
 
3) Doświadczenie autorskie w zakresie tekstów o tematyce żydowskiej. Łączna 
ilość punktów w tym kryterium to 20 punktów. (Wykonawca może przedstawić 
te same teksty w celu wykazania spełniania warunków dot. doświadczenia 
określonych w pkt 2) 3) 4): 
1–5  tekstów – wykonawca otrzyma 5 punktów 
6–10 tekstów – wykonawca otrzyma 10 punktów 
11–15 tekstów – wykonawca otrzyma 15 punktów 
16 i więcej tekstów – wykonawca otrzyma 20 punktów 
 
4) Doświadczenie autorskie w zakresie tekstów o charakterze krajoznawczym. 
Łączna ilość punktów w tym kryterium to 10 punktów. (Wykonawca może 
przedstawić te same teksty w celu wykazania spełniania warunków dot. 
doświadczenia określonych w pkt 2) 3) 4): 
1 tekst – wykonawca otrzyma 1 punkt 
2 teksty – wykonawca otrzyma 2 punkty 
3 teksty – wykonawca otrzyma 3 punkty 
4 teksty – wykonawca otrzyma 4 punkty 
5 tekstów – wykonawca otrzyma 5 punktów 
6 tekstów – wykonawca otrzyma 6 punktów 
7 tekstów – wykonawca otrzyma 7 punktów 
8 tekstów – wykonawca otrzyma 8 punktów 
9 tekstów – wykonawca otrzyma 9 punktów 
10 i więcej tekstów – wykonawca otrzyma 10 punktów 



 

 

  

 

 

 

 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą 
liczbę punktów w danej części zamówienia (po zsumowaniu punktów w 
kryterium cena oraz doświadczenie). 
 
W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, 
prosimy o przesłanie oferty na piśmie na adres Zamawiającego lub e-mailem na 
adres: jfilochowska@jewishmuseum.org.pl najpóźniej do dnia 18.06.2014 do 
godz. 10.00. 
 
Oferta musi zawierać: cenę brutto za każdą część oddzielnie oraz wykaz 
wykonanych projektów (napisanych i opublikowanych tekstów) wraz z 
adresami bibliograficznymi lub linkami do stron internetowych. 
 
Oferowana cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. W 
okresie trwania umowy zaoferowane ceny nie podlegają negocjacjom ani 
podwyższeniu. 
 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub maksymalnie dwie części 
zamówienia spośród określonych poniżej. UWAGA: W przypadku złożenia przez 
wykonawcę ofert na więcej niż dwie części zamówienia, Zamawiający odrzuci 
kolejne oferty poza pierwszymi dwiema. 
 
Muzeum zawrze z Wykonawcą umowę o dzieło z przeniesieniem praw 
autorskich. Umowa obejmować będzie przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do utworów na wszystkich polach eksploatacji objętych umową 
oraz udzielenie zezwoleń i upoważnień określonych w umowie. Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać umowę osobiście oraz nie powierzać jej wykonania 
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Po podpisaniu umowy 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania dostarczonej przez 
Zamawiającego instrukcji wydawniczej portalu Wirtualny Sztetl. 

 
Adam Dylewski 
Redaktor naczelny portalu  
Wirtualny Sztetl 

mailto:jfilochowska@jewishmuseum.org.pl

