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Warszawa, dnia 03.06.2016 

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 pracownika technicznego do 
obsługi pierwszej trasy wystawy mobilnej w komponencie „Muzeum na kółkach” 2016. 
 
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. 
 
Miejsce realizacji zamówienia:  
II część trasy „Muzeum na kółkach” – 9 miast w województwach: małopolskim, 
podkarpackim, lubelskim, łódzkim oraz w Warszawie podczas zakończenia trasy. 
 
Czas realizacji zamówienia:  
23.09 – 29.09.2016 r. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Obsługa techniczna II części trasy mobilnej wystawy „Muzeum na kółkach”, w 
szczególności: 
1) Przygotowanie do II części trasy (23.09.2016) – asystowanie pracownikowi 

technicznemu w celu przygotowania do przejęcia obowiązków. 
2) W ramach rutynowych działań na trasie (24.09-29.10.2016): 
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 Przewiezienie samochodem osobowym ekipy „Muzeum na kółkach” do miast II 
części trasy 2016, 

 Obecność podczas zdejmowania kontenerów z samochodu ciężarowego, odbiór 
techniczny ustawienia kontenerów, mocowania maskownic oraz podłączenia 
zasilania; 

 Przygotowanie wystawy „Muzeum na kółkach” po transporcie do ekspozycji; 

 Montaż wystawy „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady.” 
po transporcie w wskazanym pomieszczeniu w każdym mieście trasy; 

 Przygotowanie wystawy „Muzeum na kółkach” na czas transportu pomiędzy 
miastami trasy: zapakowanie w skrzynie, zabezpieczenie elementów przed 
uszkodzeniem i zagubieniem, unieruchomienie skrzyń w kontenerach pasami; 

 Przygotowanie wystawy „Z narażeniem życia…” do transportu pomiędzy 
miastami trasy; 

 Przewożenie skrzyń do miejsca przechowania po przygotowaniu wystawy do 
ekspozycji w każdym mieście trasy oraz przywiezienie skrzyń z miejsca 
przechowywania w celu spakowania wystawy na czas transportu; 

 Odpowiedzialność za uszkodzenia skrzyń podczas ich przewożenia; 

 Przewóz edukatorek/ów na trasie hotel - dworzec w mieście ekspozycji wystawy; 

 Dyspozycyjność podczas dni ekspozycji wystawy; 

 Drobne naprawy wystawy i oświetlenia; 

 Zadbanie o czystość samochodu osobowego; 

 Pomoc w pakowaniu i wypakowaniu materiałów warsztatowych z samochodu 
osobowego do kontenera; 

 Reagowanie w nagłych sytuacjach losowych. 
3) W ramach zakończenia trasy (29.10.2016): 

 Demontaż całkowity wystawy; 

 Przewiezienie samochodem osobowym ekipy „Muzeum na kółkach” do 
Warszawy; 

 Wstawienie elementów wystawy do magazynu; 

 Przygotowanie samochodu osobowego do odbioru przez właściciela; 

 Odprowadzenie samochodu osobowego do siedziby Organizatora. 
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Warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy z Zamawiającym jest posiadanie: 

 doświadczenia w zakresie prac technicznych i montażowych przy ekspozycjach, 
wystawach, scenografii teatralnej – wykaz prac wykonywanych wraz z 
numerami telefonów do osób nadzorujących prawidłowe wykonanie zadania 
stanowi załącznik do oferty;  

 posiadanie prawa jazdy kategorii B.  

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

Trzech kandydatów, którzy otrzymają najwyższą punktację w kategoriach „Cena” i 
„Doświadczenie” zostanie zaproszonych na rozmowę. 

W przypadku, gdy przedstawione ceny ofert przekroczą możliwości Zamawiającego, 
postępowanie zostanie unieważnione. 

Kryteria oceny ofert: 

1) Cena – maksymalna liczba punktów w tym kryterium to: 40. 

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=     ---------------*40 
 Cbad 
gdzie: 
Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 
Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 
C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

2) Doświadczenie  
w zakresie prac technicznych i montażowych przy ekspozycjach, wystawach 
muzealnych oraz scenografii teatralnej: 
2 – 4  wykonanych zleceń – Wykonawca otrzyma 5 punktów; 
5 – 7 wykonanych zleceń – Wykonawca otrzyma 10 punktów; 
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8 – 10 wykonanych zleceń – Wykonawca otrzyma 15 punktów; 
11 wykonanych zleceń i więcej – Wykonawca otrzyma 20 punktów; 
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 20 punktów. 

 

3) Rozmowa –  maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 40. 
 
Zgłaszający może otrzymać maksymalnie łącznie 100 punktów. 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów po zsumowaniu punktów w kryterium „Cena”, „Doświadczenie” oraz 
„Rozmowa”. 
 
Muzeum zapewnia nocleg, diety oraz transport na trasie „Muzeum na kółkach”. 
 
Muzeum zawrze z Wykonawcą umowę zlecenie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
umowę osobiście oraz nie powierzać jej wykonania osobom trzecim bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 
 
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 
Zamawiającemu badań psychotechnicznych. 
 
Oferty oraz pytania prosimy kierować na piśmie na adres Zamawiającego lub  
e-mailem na adres: msadkowska@polin.pl do dnia 08.06.2016 do godz. 23.59. 
Decyduje data wpłynięcia oferty do Organizatora. 
 
Oferta musi zawierać:  

 formularz ofertowy z ceną brutto; 

 wykaz wykonanych prac (doświadczeń w zakresie prac technicznych i 
montażowych przy ekspozycjach, wystawach, scenografii teatralnej) wraz z 
numerami telefonów do osób nadzorujących prawidłowe wykonanie zadania. 

 

 

 

mailto:msadkowska@polin.pl
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Przybliżony harmonogram II części trasy „Muzeum na kółkach” 

L.p. MIASTO 
Data przyjazdu 

i montażu 
Ekspozycja 
wystawy 

Data 
wyjazdu i 

demontażu 
UWAGI 

Trasa 23.09-29.10.2016, 10 miejscowości 

1 IX miasto nie dotyczy nie dotyczy  23.09 

 2 X miasto  23.09 24-26.09 27.09 

 3 XI miasto 27.09 28-30.09 1.10 

 4 XII miasto 1.10 2-4.10 5.10 

 5 XIII miasto 5.10 6-8.10 9.10 

 6 XIV miasto 9.10 10-12.10 13.10  

7 ŁÓDŹ 13.10 14-16.10 17.10 Festiwal Łódź Design 

8 XVI miasto 17.10 18-20.10 21.10  

9 XVII miasto 21.10 22-24.10 25.10  

10 XVIII miasto 25.10 26-28.10 29.10  

29.10.2016 Zwrot wystawy do Warszawy 
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FORMULARZ OFERTOWY 

……….………..……….……… 
                                                                                                                                          (miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy (pełna nazwa, adres, nr telefonu): 

…………………………………….……. 

………………………….………………. 

………………………….………………. 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich 
Ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

 
 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie Muzeum Historii Żydów Polskich dot. obsługi technicznej pierwszej trasy 
mobilnej wystawy „Muzeum na kółkach” zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na 
warunkach określonych w ogłoszeniu oraz niniejszej ofercie. 

 

Oferowana cena BRUTTO za wykonanie zlecenia w dniach 15.08 – 23.09.2016 r. 

wynosi:...................................zł  

(słownie: ........................................................................................ zł), 

 

 

Załącznik: 
wykaz wykonanych prac (doświadczeń w zakresie prac technicznych i montażowych przy 
ekspozycjach, wystawach, scenografii teatralnej) wraz z numerami telefonów do osób nadzorujących 
prawidłowe wykonanie zadania. 

 
 

............................................................ 
(data i podpis osób upoważnionych  

             do reprezentowania Wykonawcy)  


