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Warszawa, dnia 24.05.2016 

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 wykonawcy serwisu mobilnej 
wystawy „Muzeum na kółkach”.  
 
Zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo 
Kulturowe” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” (PL08), nr umowy 
1/PD/2013/PL08/NMF. 
 
Przedmiot zamówienia: 
Serwis wystawy mobilnej „Muzeum na kółkach”. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:  

1. Odmalowanie proszkowo 6 elementów metalowych wystawy na kolor biały.  

2. Produkcję 15 elementów techniką druku 3D zgodnie z projektem wykonawczym. 

3. Produkcja kolorowych plansz wystawowych PVC o łącznych wymiarach:  

5754 mm x 2450 mm 

 

Dokumentacja techniczna serwisowanych elementów wystawy oraz zdjęcia zostaną wysłane 

do zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, którzy za pośrednictwem maila: 

msadkowska@polin.pl zgłoszą się po materiały.  

 

Harmonogram współpracy będzie zawierał datę pierwszego odbioru technicznego: 

10.07.2016. W razie niezadowalającego wykonania zadania Wykonawca przystąpi do 

poprawienia usługi lub wykonania jej na nowo. 

Realizacja zlecenia oraz ostatni odbiór techniczny musi nastąpić w nieprzekraczalnym 
terminie 16.07.2016 r.  
 
Warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy z Zamawiającym jest posiadanie 
doświadczenia w produkcji przynajmniej dwóch wystaw zawierających eksponaty 
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wykonywane technikami wymaganymi przy niniejszym zleceniu. Wykonawcy nie 
posiadający ww. doświadczenia nie zostaną zakwalifikowani do oceny ofert. 

Kryteria oceny ofert: 
1) Cena serwisu wystawy – 100%  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. 

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. 
 
W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy 
o przesłanie oferty na piśmie na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres: 
msadkowska@polin.pl najpóźniej do dnia 31.05.2016 do godz. 23.59. 
 
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. 
 
Oferta musi zawierać: 
 

1. Formularz ofertowy z podaniem ceny brutto za całość zamówienia.  

2. Portfolio wyprodukowanych przez oferenta wystaw zawierających zdjęcia 

eksponatów wykonanych technikami potrzebnymi do niniejszego zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

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

Dane wykonawcy (pełna nazwa, adres, NIP): 

…………………………………….……………………………………………….. 

………………………….……………………………………………………………. 

 

 

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

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie Muzeum Historii Żydów Polskich dot. serwisu wystawy mobilnej 
„Muzeum na kółkach” zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach 
określonych w ogłoszeniu oraz niniejszej ofercie. 
 

Oferowana cena brutto za wykonanie zlecenia wynosi: 

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

 
 

 
............................................................ 

                                       (data i podpis osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)  


