
 

 

  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Warszawa, dnia 08.09.2015 r. 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 

NIP 525-234-77-28 

 

………………………………. 

………………………………. 
(Nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT) 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji 

zamówienia, Koordynator ds. modyfikacji aplikacji Centrum Informacyjnego. Obowiązki 

koordynatora: 

 Koordynacja projektu związana z realizacją modyfikacji aplikacji Centrum 

Informacyjnego (zapytania ofertowe, przetargi na usługi IT, tłumaczenie oraz druk); 

 prowadzenie współpracy z wyłonionymi wykonawcami usług, zleceń i dzieł; 

 koordynacja procesu opisywania zbiorów historii mówionej (maksymalnie 100 

wywiadów) do potrzeb Centrum Informacyjnego; 

 implementacja stworzonych opisów zbiorów historii mówionej do aplikacji Centrum 

Informacyjnego; 

 pozyskiwanie zgód do wykorzystania wywiadów (autoryzacji) od świadków historii oraz 

licencji niezbędnych do prowadzenia projektu na potrzeby Centrum Informacyjnego; 

 implementacja do aplikacji Centrum Informacyjnego nowo powstałych treści związanych 

z dodawanymi bazami danych, komponentem map historycznych, prezentacji w formacie 

PDF, prezentacji audiowizualnych, wirtualnych wystaw, informacji związanych z 

wystawą stałą Muzeum POLIN, a także prezentacji powstałych dla instalacji mikrofilm;  

 koordynacja produkcji ścieżek zwiedzania wystawy stałej Muzeum POLIN, które jako 

wydruki będą do pobrania w Centrum Informacyjnym;  

 raportowanie o prowadzonych pracach do koordynatora i administratora projektu; 

 

 



 

 

  

 

 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Współpraca dwustronna w dziedzinie 

organizacji konferencji międzynarodowych oraz działań towarzyszących otwarciu wystawy 

stałej Muzeum Historii Żydów Polskich”, nr umowy 4/FWD "b"/2014/PL08/NMF, realizowany 

w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej działanie „b”, w związku z realizacją 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. 

 
 

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: umowa zlecenie, prace wykonywane  w siedzibie 

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie 

 

Termin realizacji zamówienia: 7 miesiące od daty podpisania umowy lecz nie dłużej niż do 

końca 30 kwietnia 2016 r.  

 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

 ukończone studia lub w trakcie studiów (ksero dyplomu ukończenia studiów lub 

zaświadczenia że osoba składająca ofertę jest w trakcie studiów) 

 doświadczenie w koordynowaniu projektów 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie B2), znajomość dodatkowego 

języka będzie dodatkowym atutem 

 wiedza z zakresu historii i kultury polskich Żydów 

 biegła znajomość obsługi komputera – środowisko MS Office, Internet 

 

Ponadto wykonawca powinien charakteryzować się wysokimi umiejętnościami 

komunikacyjnymi i interpersonalnymi, rozwiniętymi umiejętnościami pracy zespołowej i 

pracy pod presją czasu, wysoką kulturą osobistą, umiejętnością organizacji pracy i ustalania 

priorytetów oraz sumiennością, dokładnością i terminowością. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Kryteria oceny ofert: 

 

1) Cena – 50% 

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) Wiedza – 50%  

Łączna ilość punktów w tym kryterium to 50 punktów. 

Kryterium „Wiedza” zostanie ocenione na podstawie sprawdzianu wiedzy z zakresu historii  

i kultury polskich Żydów przeprowadzonego podczas rozmowy z wykonawcą w siedzibie 

Zamawiającego. Ocena punktowa w ramach kryterium zostanie dokonana w następujący 

sposób: 

poprawna odpowiedź na 1 pytanie – 12,5 punktów 

poprawna odpowiedź na 2 pytanie – 12,5 punktów 

poprawna odpowiedź na 3 pytanie – 12,5 punktów 

poprawna odpowiedź na 4 pytanie – 12,5 punktów 

 

Liczba punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową 

ocenę punktową oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą 

liczbę punktów.  

 

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 

Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić od zawarcia 

umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zakończyć postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie 

oferty z podaniem stawki brutto za 1 miesiąc oraz za całość zamówienia, wraz z CV i innymi 

dokumentami na adres e-mail mkonopka@polin.pl najpóźniej do dnia 11 września do końca dnia  
 

mailto:mkonopka@polin.pl

