
 

  
 

 

 
 
 

Warszawa, dnia 07 czerwca 2016 r. 

Muzeum Historii Żydów Polskich 
00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 
NIP 525-234-77-28 
 
 

 

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, którego przedmiotem jest: 
 
□ Zbieranie opinii od osób odwiedzających muzeum POLIN  
□ Zachęcanie zwiedzających do wypełnienia ankiet i/lub przeprowadzanie wywiadów 
□ Analiza ilościowa i jakościowa treści kart z opiniami osób zwiedzających muzeum 

POLIN. 
□ Opracowywanie i archiwizacja danych w postaci raportów i prezentacji. 
□ Udział w projektach realizowanych przez Dział Marketingu muzeum POLIN 

 
Szacunkowy okres realizacji zamówienia obejmuje ok. 500 godzin (w tym weekendy). 
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić minimalny okres realizacji zamówienia obejmujący 360 
godzin. 
 
Sposób i miejsce realizacji zamówienia: 60 godzin miesięcznie, stanowisko Centrum Zbierania 
Opinii w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6 w Warszawie; 
możliwość korzystania z biurka, komputera, drukarki, telefonu stacjonarnego. 
 
Termin realizacji zamówienia: 1 lipca 2016 – 30 grudnia 2016. 

Kryteria oceny ofert: 

1) kryterium „Wykształcenie i kompetencje” – 50 % 

Maksymalnie można zdobyć 30 punktów:  

□ 10 punktów za odbywanie lub ukończenie studiów humanistycznych. 

□ 5 punktów za udział w co najmniej trzech projektach w dziedzinie badań 

społecznych.   



 

  
 

 

 
□ 5 punktów za odbywanie lub ukończenie studiów studiów 

podyplomowych/doktoranckich. 

□ 10 punktów za kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.  

 

2) kryterium „Cena” – 50% 

𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 70𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 
gdzie: 
 
Cmin oznacza najmniejszą zaproponowaną cenę  
Cbad oznacza cenę zaproponowaną w danej ofercie 
C oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie 
 
 
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoje CV oraz podać w formularzu 
ofertowym cenę jednostkową brutto za godzinę. 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów. 
 
 
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 
Zamawiającego, postępowanie może zostać unieważnione. 
 
Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub 
zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie 
oferty – w postaci wypełnionego formularza oferty z załączonym CV (w CV prosimy 
uwzględnić doświadczenie punktowane w kryterium „Wykształcenie i kompetencje”)  
– e-mailem na adres mlos@polin.pl najpóźniej do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 13.00. 
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