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Warszawa, dnia 18.06.2014 

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 edukatorów do animowania działań 
edukacyjnych wokół mobilnej wystawy Muzeum na kółkach podczas tras wyjazdowych.  

 

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. 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Działania edukacyjne wokół mobilnej wystawy realizowane w miejscowościach wskazanych 
w dokumencie „Trasa Muzeum na kółkach 2014” (załącznik nr 1).  
 
W każdym mieście zadanie zostanie powierzone dwóm osobom pracującym symultanicznie. 
 
Zakres prac jednego edukatora/animatora: 

 przeprowadzenie 90 minut warsztatów z oferty edukacyjnej Muzeum dla grupy ok. 
30 osób w przestrzeni zamkniętej w każdym mieście; 

 współprowadzenie działań animacyjnych na podstawie dostarczonych przez 
Muzeum scenariuszy w przestrzeni wystawy mobilnej w każdym mieście; 

 aktywna obecność na wystawie – interakcje ze zwiedzającymi oraz przekazywanie 
informacji o tematyce wystawy podczas ekspozycji wystawy – 6 godzin każdego 
dnia ekspozycji. 

 Współpraca z zespołem koordynującym projekt oraz koordynatorami lokalnymi. 
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Termin realizacji zamówienia 

 

Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia od  25.06 do 30.09.2014. 
Trasa Muzeum na kółkach w 2014 r. podzielona jest na 21 modułów (1 moduł to przyjazd i 
pobyt w jednej miejscowości). Zamówienie dotyczy wybranych 16 modułów. Wykonawca 
może złożyć ofertę na dowolnie wybrane moduły. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zlecenia Wykonawcy realizację tylko części oferty (wybranych modułów).  

Warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy z Zamawiającym jest posiadanie 
doświadczenia w zakresie realizacji działań edukacyjnych oraz przebyte szkolenia z zakresu 
historii i kultury żydowskiej oraz pracy z grupami.  

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

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia W przypadku, gdy przedstawione ceny ofert przekroczą 
możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Wycenę oferty należy przygotować wg wskazanego wzoru formularza ofertowego – 
załącznik nr 2. 

Doświadczenie oceniane będzie na podstawie oświadczenia referenta (wzór oświadczenia: 
załączniki nr 3). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości informacji 
zawartych w oświadczeniu poprzez kontakt ze wskazanymi w nim osobami lub poprzez 
wezwanie oferenta do złożenia dodatkowych dokumentów poświadczających prawdziwość 
informacji zawartych w ww. oświadczeniu. 

 

Kryteria oceny: 

1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach:  

a) edukacji formalnej  

b) edukacji nieformalnej 

c) usług przewodnickich 

Za każde zrealizowane 25 godzin działań edukacyjnych Oferent otrzymuje 1 pkt.  

W kategorii 1. Oferent może maksymalnie otrzymać 10 punktów. 

 

2. Ukończenie studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich1; udział w 
szkoleniach, konferencjach, kursach poświęconych tematyce kultury i historii 
żydowskiej: 

                                                 
1
 Dotyczy kierunków: hebraistyka i judaistyka oraz innych zakończonych pracą dyplomową poświęconą 

tematyce historii i kultury żydowskiej.  



 

                             
 
  

 

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.  
Supported from the Norway and EEA Grants by Iceland, Liechtenstein and Norway. 

a) Stopień naukowy: 

- licencjackie – 3 pkt. 

- uzupełniające magisterskie – 3 pkt. 

- magisterskie – 6 pkt. 

- podyplomowe – 3 pkt. 

- doktoranckie – 3 pkt. 

b) Szkolenia, konferencje, kursy:  

Za każde odbyte 16 godzin szkoleń oferent otrzymuje 1 pkt. Oferent może 
maksymalnie otrzymać 8 punktów. 

W kategorii 2. Oferent może maksymalnie otrzymać 20 punktów. 

 

3. Kwalifikacje do pracy z grupami: studia pedagogiczne; stopień awansu zawodowego 
nauczyciela; odbyte kursy i szkolenia: 

a) Pedagogiczne studia 

- licencjackie – 3 pkt. 

- uzupełniające magisterskie – 3 pkt. 

- magisterskie – 6 pkt. 

- podyplomowe – 3 pkt. 

- doktoranckie – 3 pkt.  

b) Szkolenia, kursy trenerskie:  

Za każde odbyte 16 godzin szkoleń, etc. Oferent może otrzymać 1 pkt. Oferent 
może maksymalnie otrzymać 8 punktów. 

W kategorii 3. Oferent może maksymalnie otrzymać 20 punktów. 

 

4. Cena – łączna liczba punktów w tym kryterium to 50 punktów.  

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Oferenta ceny brutto 
oferty. Ocenie podlega wycena każdego z modułów osobno. Ocena punktowa w ramach 
kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

 
 Cmin 
C =     --------------- *50 
 Cbad 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 
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Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
po zsumowaniu punktów w kategoriach 1, 2, 3 i 4. 

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy 
o przesłanie oferty na piśmie na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres: 
mnk@jewishmuseum.org.pl najpóźniej do końca dnia 23.06.2014r. 

 

Oferta musi zawierać: cenę brutto oraz wykaz zrealizowanych zajęć i odbytych szkoleń (wg 
wzoru wskazanego w załączniku 3). 

 

Muzeum zapewnia nocleg, diety oraz transport na trasie Muzeum na kółkach. 

 

Muzeum zawrze z Wykonawcą umowę. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę 
osobiście oraz nie powierzać jej wykonania osobom trzecim bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

Muzeum może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub 
zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

.......................................................... 
   (podpis pracownika ) 
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