
 

/ZAPYTANIE OFERTOWE/ 

Warszawa, dnia 17.08.2015 r. 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 

NIP 525-234-77-28 

 

………………………………. 

………………………………. 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

 

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: 

 

Stworzenie 25 tekstów autorskich w języku polskim dla portalu „Polscy Sprawiedliwi” 

(www.sprawiedliwi.org.pl) opisujących historie pomocy udzielonej Żydom przez Polaków 

(osoby indywidualne lub rodziny uhonorowane tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata) 

w czasie II wojny światowej.  

 

Specyfikacja zamówienia: 

 

Historie pomocy osób lub rodzin uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów 

Świata zostaną wybrane w porozumieniu z Zamawiającym. Każda z nich powinna zostać 

opracowana na podstawie przeprowadzonej przez autora kwerendy archiwalnej w Żydowskim 

Instytucie Historycznym (oraz innym archiwum, jeśli konieczne) oraz kwerendy książkowej 

(jeśli dana historia została opisana w publikacji), a także ew. materiałów udostępnionych przez 

Zamawiającego, uzupełnione o obrazujące historię archiwalne materiały fotograficzne (jeśli 

dostępne w archiwach). Opracowane teksty muszą zostać stworzone z myślą o publikacji na 

portalu „Polscy Sprawiedliwi” (www.sprawiedliwi.org.pl). Każdy tekst liczyć powinien ok. 2000 

znaków ze spacjami. 

 

Każdy tekst obejmować powinien następujące wątki: 

- personalia osób ratujących i ratowanych oraz daty i miejsca urodzenia i ew. śmierci, 

wykonywane zawody; 

- przedwojenne relacje ratujących i ratowanych; 

- okoliczności, w jakich doszło do udzielenia pomocy; 

- miejsce i czas udzielanej pomocy; 

- przebieg ratowania: warunki udzielanej pomocy (życie codzienne ratowanych, opis ew. 

kryjówki); 

- relacje ratujących i ratowanych podczas udzielanej pomocy; 

- ew. niebezpieczne, wyjątkowe sytuacje, do których doszło podczas udzielanej pomocy (np. 

rewizja); 

- powojenne relacje ratujących i ratowanych; 

- czas, miejsce i okoliczności, w jakich doszło do uhonorowania ratujących tytułem 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata; 

http://www.sprawiedliwi.org.pl/


 

- ew. ważne cytaty pochodzące z relacji ratujących i ratowanych. 

 

Autor tekstów zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu kopii materiałów 

archiwalnych, z których korzystał opracowując tekst, a także fotografii, które udało mu się 

pozyskać. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian redakcyjnych tekstów po ich 

otrzymaniu, które będą konsultowane z Wykonawcą. 

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: praca zdalna, tekst autorski przekazany w postaci 

pliku w formacie docx.  

 

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie przesłać wszystkie teksty i 

materiały archiwalne określone w pkt 1 do Zamawiającego (drogą mailową na wskazany adres) 

najpóźniej do 31.10.2015.  

 

Warunkiem niezbędnym do podjęcia współpracy z Zamawiającym jest wykształcenie wyższe 

humanistyczne (min. tytuł magistra) oraz posiadanie doświadczenia autorskiego w zakresie 

naukowych i popularnonaukowych tekstów historycznych związanych z tematyką Zagłady, a 

zwłaszcza zagadnieniem ratowania Żydów przez Polaków. Teksty te powinny być opublikowane 

w formie książek lub artykułów w książkach lub czasopismach naukowych lub 

popularnonaukowych bądź portalach internetowych, mających charakter naukowy lub 

popularnonaukowy. 

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

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 

Kryteria oceny ofert: 

 

1) Cena – łączna ilość punktów w tym kryterium to 50 punktów. 

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=     ---------------*50 

 Cbad 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

 

2) Doświadczenie autorskie w zakresie tekstów historycznych. Łączna ilość punktów w tym 

kryterium to 50 punktów.  

1–5  publikacji – wykonawca otrzyma 5 punktów 

5–10  publikacji – wykonawca otrzyma 10 punktów 

11–20 publikacji – wykonawca otrzyma 20 punktów 

21–30 publikacji – wykonawca otrzyma 30 punktów 



 

31–40 publikacji – wykonawca otrzyma 40 punktów 

41 i więcej publikacji – wykonawca otrzyma 50 punktów 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w 

danej części zamówienia (po zsumowaniu punktów w kryterium cena oraz doświadczenie). 

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie 

oferty na piśmie na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres: mkonopka@polin.pl najpóźniej 

do dnia 24.08.2015 do godz. 17.00 

 

Oferta musi zawierać: cenę brutto, CV autora oraz wykaz wykonanych projektów 

(opublikowanych tekstów) wraz z adresami bibliograficznymi lub linkami do stron 

internetowych. 

 

Oferowana cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Zaoferowane ceny nie podlegają 

negocjacjom ani podwyższeniu w okresie trwania umowy. 

 

Muzeum zawrze z Wykonawcą umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Umowa 

obejmować będzie przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich 

polach eksploatacji objętych umową oraz udzielenie zezwoleń i upoważnień określonych w 

umowie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę osobiście oraz nie powierzać jej 

wykonania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 

Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. 

 

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub 

zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

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

   (podpis pracownika )   
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Muzeum Historii Żydów Polskich 

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 

NIP 525-234-77-28 

 

 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Pełna nazwa wykonawcy: ______________________________________________________ 

Siedziba i adres wykonawcy: ____________________________________________________ 

Nr REGON: ____________________  NIP: ____________________ 

Telefon: ____________________  Fax: ____________________ 

Adres e-mail: ______________________________ 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 

 

- Stworzenie 25 tekstów autorskich w języku polskim dla portalu „Polscy Sprawiedliwi” 

(www.sprawiedliwi.org.pl) opisujących historie pomocy udzielonej Żydom przez Polaków 

(osoby indywidualne lub rodziny uhonorowane tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata) 

w czasie II wojny światowej 

  

 

oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu 

ofertowym /ogłoszeniu za cenę: 

Cena …………………….…………………………………………. zł brutto 

(słownie złotych:… …………………………………………………………………………...) 

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę brutto w PLN 

*Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z polskim systemem 

płatniczym 

 

 

 

 

 

 (data i podpis)  


