
Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane lub usługi, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT) 

 

/WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO/ 

Warszawa, dnia 08.06.2015 

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: 

 

Współpraca przy projekcie „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci”, tj.: 

 

- pisanie i redagowanie aktualności portalu Polscy Sprawiedliwi, 

- pisanie postów na fanpage’u Facebook portalu Polscy Sprawiedliwi, 

- wprowadzanie danych, ikonografii, tekstów, plików audio i video do bazy portalu Polscy 

Sprawiedliwi, 

- prowadzenie bieżącej korespondencji projektu, 

- przygotowywanie pism, listów i innych dokumentów dot. projektu, 

- pisanie/redagowanie historii pomocy na podstawie źródeł historycznych. 

 

 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości/liczby, terminy realizacji, parametry 

techniczne, itd.) 

 

Warunki udziału:   

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w zapytaniu ofertowym Wykonawca 

musi wykazać się niżej opisanym doświadczeniem i kwalifikacjami tj.: 

 

- Ukończone studia lub w trakcie studiów, preferowane kierunki: historia, polonistyka, 

judaistyka, kulturoznawstwo 

- Doświadczenie w redakcji i publikacji tekstów, zwłaszcza z zakresu historii Zagłady 

- Doświadczenie pracy na dokumentach archiwalnych, zwłaszcza z zakresu historii Zagłady  

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w 

zapytaniu ofertowym, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży swoje CV oraz wykaz 

naukowych i popularnonaukowych publikacji książkowych i internetowych. 

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: umowa zlecenie, czynności wykonywane w siedzibie 

Muzeum Historii Żydów Polskich. 

 

Termin realizacji zamówienia: 30.06-30.09 (24 godz./tydz.) 



Załącznik nr 1 do regulaminu udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane lub usługi, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT) 

 

Kryteria oceny ofert: 

1) cena 100% 

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie 

oferty z podaniem stawki brutto za 1 miesiąc pracy na piśmie lub faksem na numer: 22 47 10 

398 lub e-mailem na adres kjackl@polin.pl najpóźniej do dnia 15.06.2015 (piątek) do godz. 

12.00. 

 

 

 

 

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

   (podpis pracownika )   

mailto:kjackl@polin.pl

