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Warszawa, dnia 28.10.2015 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: 

 

4 wywiady z polskimi Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata – przeprowadzenie wywiadów i 

zarejestrowanie ich w postaci nagrania wideo. 

 

Wywiady powinny zostać przeprowadzone zgodnie z opracowaną i stosowaną przez Muzeum 

metodologią opisaną w dokumencie „Podręcznik historii mówionej Muzeum Historii Żydów Polskich 

POLIN”, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczącej wywiadów ze Sprawiedliwymi wśród 

Narodów Świata. W dokumencie uwzględnione zostały zagadnienia, które poruszyć należy w wywiadzie 

oraz ogólne wskazówki dotyczące przebiegu rozmowy ze świadkiem historii. Dokument zostanie 

dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego. Wywiad poprzedzić powinna kwerenda archiwalna i 

książkowa. Rozmowa powinna potrwać, w zależności od możliwości świadka historii, ok. 2 godzin. 

 

Każde nagranie musi zostać zrealizowane przez profesjonalnego operatora zapewnionego przez 

Wykonawcę. Nagranie obowiązują następujące parametry:  minimum 1080 pikseli na krótszym boku, 

kontener mov lub mp4, bitrate minimum 25 Mbps oraz wytyczne zawarte w dokumencie „Wskazówki 

techniczne realizacji nagrań historii mówionej”, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Kopia 

nagrania powinna zostać przekazana Zamawiającemu nie później niż po 5 dniach roboczych od 

wykonanego nagrania. 

 

Osoby wywiadowane zostaną wybrane w porozumieniu ze Zleceniodawcą. Wykonawca sam powinien się 

z nimi skontaktować i zaaranżować terminy spotkań. Miejsce przeprowadzania wywiadu będzie zależne 

od woli świadka historii – rozmowy będą odbywały się w Muzeum bądź w domu świadka. 

 

Najważniejsze wątki, które powinny wystąpić w każdym wywiadzie: 
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 personalia osób ratujących i ratowanych;  

 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; 

 sytuacje niebezpieczne, 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. 

 

(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości/liczby, terminy realizacji, parametry techniczne, itd.) 

 

Sposób realizacji zamówienia: Miejsce przeprowadzania wywiadu będzie zależne od woli świadka 

historii – rozmowy będą odbywały się w Muzeum bądź w domu świadka. 

 

_ 

Termin realizacji zamówienia: 11.12.2015 

Kryteria oceny ofert: 

1) cena (50%) 

2) udokumentowane doświadczenie w realizacji wywiadów ze świadkami historii, a zwłaszcza ze 

Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata oraz osobami ocalonymi z Zagłady (50%). 1 punkt będzie 

przyznawany za każdy przeprowadzony wywiad. Maksymalnie można będzie otrzymać 50 punktów. 

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty e-

mailem na adres mkonopka@polin.pl najpóźniej do dnia 6.11.2015 r. do godz. 18.00. 

 

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: 

 

 

 

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)  

  

 

 


