
 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Muzeum Historii Żydów Polskich 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Tel. 22 47 10 100 

Strona internetowa www.jewishmuseum.org.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 4 pkt 8b ustawy 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 Konkurs na opracowanie koncepcji widowiska - uroczystego 

Wielkiego Otwarcia Wystawy Głównej w Muzeum Historii Żydów 

Polskich  

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 

 Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji 

widowiska - uroczystego Wielkiego Otwarcia Wystawy 

Głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich, 

zaplanowanego w dniu 28. października 2014 r. 

 Widowisko powinno być wydarzeniem artystycznym o 

charakterze plenerowym, odbywającym się na terenie 

Skweru Willy’ego Brandta przy Muzeum Historii Żydów 

Polskich w Warszawie, ul. Anielewicza 6, o czasie trwania 

nie dłuższym niż 2 godziny, przewidzianym w przedziale 

czasowym od godz. 18.00 do godz. 20.00  

 Nadesłane prace konkursowe posłużą do wyłonienia 

najlepszej koncepcji Widowiska, na podstawie której 

zostanie zrealizowane Widowisko jako uroczystość o 

prestiżowym, niestandardowym i unikalnym charakterze 

 Uczestnik, który złożył pracę konkursową uznaną przez Sąd 

Konkursowy za najlepszą, otrzyma nagrodę pieniężną w 

wysokości 25 000 zł brutto. 

  

 

Kryteria oceny ofert 1. jakość i oryginalność koncepcji artystycznej Widowiska, 

podkreślającą prestiżowy i unikalny charakter wydarzenia,  

ocena: od 0 do 7 punktów; 

2. zgodność koncepcji Widowiska z wizją i misją Muzeum 

Historii Żydów Polskich, 

ocena: od 0 do 7 punktów; 

3. wpisanie Widowiska w kontekst historyczny i urbanistyczny 

otoczenia budynku i zgodność z estetyką budynku Muzeum 

Historii Żydów Polskich, 

ocena: od 0 do 7 punktów; 

4. innowacyjne podejście do wizerunku Muzeum Historii 

Żydów Polskich, 

ocena: od 0 do 7 punktów; 
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5. realną możliwość produkcji Widowiska zgodną z 

załączonym harmonogramem i budżetem, 

ocena: od 0 do 7 punktów; 

6. dobór reżysera i artystów gwarantujących najwyższą klasę 

Widowiska, 

ocena: od 0 do 7 punktów; 

7. zgodność z założeniami określonymi w § 2 regulaminu, 

ocena: od 0 do 7 punktów; 

Termin i miejsce składania 

ofert 

Sekretariat Muzeum Historii Żydów Polskich 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Termin składania ofert: 14-07-2014 godz. 16-00. 

 

 

 

 

 

 

 


