
 

 

 

 

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

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 POLIN ogłasza, że poszukuje firmy która wynajmie 2 kontenery 

ekspozycyjne, oraz będzie odpowiedzialna za dozór, obsługę i ich transport w sezonie 2017/2018 na dwóch 

etapach trasy wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

I. Zakres usługi wynajmu będącej przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. 2 moduły kontenerowe tzw. ekspozycyjne:  

 jeden kontener z jedną ścianą czołową przeszkloną jedną ścianą czołową zabudowaną 
wyposażoną w drzwi; jedną ścianą boczną zabudowaną i pozbawiony drugiej ściany 
bocznej, 

 jeden kontener z jedną ścianą czołową przeszkloną, jedną ścianą czołową zabudowaną, 
jedną ścianą boczną przeszkloną złożoną z dwóch dwupłatowych drzwi przeszklonych (ok. 
6000 mm), oraz pozbawiony drugiej ściany bocznej, 

 dodatkowa ściana kontenera funkcjonująca jako taras (zdjęcia poglądowe kontenerów 
stanowią załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 

2. zamówione kontenery muszą pod względem konstrukcyjnym dawać możliwość scalenia ich jeden 
obok drugiego, wzdłuż długiej ściany (ok. 6000 mm) w taki sposób, aby:  

 scalone kontenery tworzyły wewnątrz jedną przestrzeń o powierzchni ok. 26,40 m2,  

 po scaleniu kontenery stykały się ze sobą z jednej strony krawędziami przeszklonych ścian 
czołowych a po stronie przeciwnej krawędziami zabudowanych ścian czołowych; 

3. kontenery muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających 
wymagania narzucone przez Polskie Normy; 

4. wymiary – standardowy moduł kontenera: długość modułu: ok. 6000 mm; szerokość modułu: ok. 
2500 mm; wysokość wewnętrzna modułu: ok. 2500 mm.; 

5. estetyczne wykończenie zewnętrzne kontenerów w kolorze białym; 
6. wykończenie wewnętrzne – płyta laminowana w kolorze białym; 
7. ściany przeszklone – wyposażone w szyby ze szkła bezpiecznego (sposób pękania typowy dla szkła 

warstwowego – liczne spękania lecz z odłamkami trzymającymi się razem i nierozdzielonymi). 
8. drzwi zewnętrzne (w bocznej zabudowanej ścianie) wykończone w sposób najbardziej zbliżony do 

koloru ściany, z klamkami i zamkiem patentowym; 



 

 

 

9. dach wyposażony w system odprowadzania wody deszczowej; 
10. podłoga wewnętrzna: szara z listwami przypodłogowymi; 
11. podłoga na tarasie – deska tarasowa ryflowana, impregnowana kolor: jasny brąz; 
12. rysunek wymaganej przez Zamawiającego instalacji elektrycznej w kontenerach stanowi załącznik nr 

2 do Zapytania ofertowego; 
13. jeden z kontenerów wyposażony w przyłącze do zasilania z wyłącznikiem różnicowo-prądowym 

ulokowane na zewnątrz; 
14. przewidziana maksymalna moc używana na potrzeby wystawy wyniesie 3 kW na każdy z dwóch 

kontenerów; 
15. przyłącze w podłodze ma być w formie floorboxa z dwoma gniazdkami wewnątrz, pozostałe 

gniazdka w podłodze są podwójne; 
16. punkty elektryczne zainstalowane na suficie wykończone są kostkami do podłączenia 

szynoprzewodów; 
17. jeden z kontenerów wyposażony jest w wyłącznik prądu w szynoprzewodach; 
18. kabel zewnętrzny zasila pierwszy z kontenerów – przyłącze musi być szczelne i zabezpieczone przed 

wpływem warunków atmosferycznych; 
19. drugi kontener zasilany jest z dedykowanego gniazda umiejscowionego w kontenerze pierwszym 

połączenie elektryczne pomiędzy kontenerami umiejscowione jest wewnątrz kontenerów jak 
najbliżej siebie po scaleniu kontenerów – jest zabezpieczone przed działaniem warunków 
atmosferycznych i przed osobami postronnymi; 

20. każdy kontener ma własną wewnętrzną instalację elektryczną jednofazową z podziałem na obwody 
oświetleniowe i obwody gniazdowe; 

21. Zamawiający ma prawo do przytwierdzenia w celu mocowania wystawy do ściany i sufitu 
kontenerów szyn i rzepów samoprzylepnych – po konsultacji z właścicielem kontenerów; 

22.  Zamawiający ma prawo do instalacji w kontenerach systemu monitoringu – po konsultacji z 
właścicielem kontenerów; 

23. Zamawiający rezerwuje sobie możliwość wprowadzania zmian dostosowawczych w wyposażeniu 
kontenerów na potrzeby wystawy bez ingerencji w strukturę kontenerów oraz możliwość oklejenia 
kontenerów w celu promocji wydarzenia i Zamawiającego; 

24. połączenie obu kontenerów musi być szczelne i zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych na ekspozycję. 
 

II. Zakres usługi obsługi  kontenerów ekspozycyjnych będącej przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. rozładunek i załadunek kontenerów na pojazd trwające do 2 godzin; 

2. montaż kontenerów i przygotowanie do ekspozycji w miejscu zaplanowanym na ekspozycję 

wystawy  trwające do 4 godzin; 

3. wykonywany przez pracowników Wykonawcy dozór mienia, obejmujący:  

a) Bezpośredni dziesięciogodzinny dozór w godzinach 20.00 – 6.00 lub 19:00 – 5:00 podczas 

tras objazdowych (Harmonogram prac technicznych oraz podróży wystawy mobilnej 

– załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), kiedy kontenery wraz z wystawą umieszczone są 

na ziemi;  

b) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą dozorowanego obiektu oraz zapobieganie próbom 

kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnątrz dozorowanych obiektów; 

c) zawiadomienie policji o niebezpieczeństwie popełnienia czynów zabronionych;  

d) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia przed 



 

 

 

kradzieżą, włamaniem; 

e) podejmowanie działań określonych w instrukcji ppoż. oraz na wypadek innych zagrożeń; 

4. Ponadto w ramach dozoru: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany osoby w trybie natychmiastowym 

z podaniem uzasadnienia; 

b) Wykonawca zobowiązany będzie do wcześniejszego uzgodnienia każdej personalnej zmiany 

z Zamawiającym. 

III. Zakres usługi transportu będącej przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. przewiezienie kontenerów do miejsca załadunku i pierwszego montażu wystawy 

w kontenerach w każdym etapie trasy (Harmonogram prac technicznych oraz podróży wystawy 

mobilnej – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego); 

2. przewiezienie kontenerów do każdej z miejscowości, w których będzie eksponowana wystawa; 

3. przewiezienie kontenerów do miejsca demontażu i wyładunku wystawy po zakończeniu każdej 

trasy; 

4. pełny montaż kontenerów: wyładunek z przyczepy na ziemię, ustawienie, wypoziomowanie, 

scalenie oraz uszczelnienie kontenerów w każdym mieście podczas tras najpóźniej 10 godzin 

przed rozpoczęciem ekspozycji; 

5. demontaż kontenerów: rozmontowanie oraz załadowanie na przyczepę w każdym mieście 

podczas tras; 

6. demontaż, załadunek i wywiezienie kontenerów z miejsca ostatniej lokalizacji po każdym 

etapie trasy i przechowywanie go na własną odpowiedzialność w miejscu dowolnie wybranym 

przez Wykonawcę; 

7. przeprowadzenie szkolenia dla zatrudnionego przez Zamawiającego pracownika technicznego 

zajmującego się zamykaniem i właściwym zabezpieczeniem kontenerów z wystawą po każdym 

dniu ekspozycji; 

8. przechowania kontenera z wystawą: 

a) Wykonawca przechowuje kontener po zakończeniu I etapu trasy w roku 2017, 

b) Wykonawca przez okres przechowywania gwarantuje zachowanie technicznego stanu 

kontenerów umożliwiającego ponowne umieszczenie w nich wystawy. W związku z tym 

Wykonawca dołoży starań aby kontenery były przechowywane lub eksploatowane w 

innych realizowanych zleceniach pomiędzy trasami „Muzeum na kółkach” w warunkach nie 

pogarszających ich stanu technicznego i nie zmieniających ich wyglądu.  

c) W razie pogorszenia stanu technicznego wynajmowanych kontenerów lub przeprowadzenia 

zmian w wyglądzie kontenerów w czasie przechowywania ich lub eksploatowania w innych 

realizowanych zleceniach pomiędzy etapami trasami „Muzeum na kółkach” Wykonawca 

zobowiązuje się do przywrócenia pożądanego stanu kontenerów lub zapewnienia 

kontenerów zastępczych odpowiadających wymaganiom wystawy; 

9. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo kontenerów i wystawy, kiedy są na naczepie; 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnych działań naprawczych uszkodzeń kontenerów 

niespowodowanych przez wydarzenia na trasie;  

11. Wykonawca zobowiązuje się do działań naprawczych drobnych uszkodzeń kontenerów 



 

 

 

spowodowanych z winy Zamawiającego na trasie; 

12. Czas naprawy usterki kontenera wyniesie do 24 godzin; 

13. Wykonawca gwarantuje transport awaryjny w przypadku usterki samochodu ciężarowego lub 

naczepy w celu zapobieżenia naruszeniu harmonogramu prezentacji wystawy; 

14. W przypadku awarii środków transportu usunięcie awarii lub zapewnienie transportu 

zastępczego wyniesie maksymalnie do 12 godzin. 

 

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy  

1.  Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego 

z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.  

3. Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych (za pośrednictwem których 

możliwy jest kontakt całodobowy z pracownikiem Wykonawcy), adresu mailowego oraz innych 

sposobów komunikacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości usługi z zastosowaniem należytej staranności oraz etyki 

zawodowej. 

6. Realizacja usługi do wyczerpania czasu trwania umowy z zastrzeżeniem uprawnień zawartych w 

przepisach ustawy o zamówieniach publicznych. 

 

Rysunek instalacji elektrycznej w kontenerze stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.   

Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

umowy za szkody wyrządzone na osobie i mieniu, na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wykupioną na czas 

wykonywania usługi polisy CARGO. 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Sezon 2017/2018 „Muzeum na kółkach” jest podzielony na 2 etapy trasy: 

I etap trasy (7 miejscowości: Będzin, Nowy Sącz, Dynów, Tarnobrzeg, Opole Lubelskie, Hajnówka, 

Choroszcz): czas trwania: 27 września – 26 października 2017 r. 

II etap trasy (3 miejscowości): marzec - kwiecień 2018 r. (czas trwania: ok. 15 dni) – lista miejscowości oraz 

dokładny termin trwania II etapu trasy zostanie przekazany Wykonawcy do dnia 31 stycznia 2018 r. 

Okres trwania współpracy: 24 września 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r. (przy czym łączny czas aktywnej 

współpracy wynosi: ok. 53 dni). 

 

Kryterium oceny ofert: 

Cena, na którą składają się: wynajem, dozór, obsługa i transport 2 kontenerów ekspozycyjnych. 

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez wykonawcę w ofercie łącznej ceny brutto 

oferty. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 



 

 

 

 

 Cmin 

C=     ---------------*100 

 Cbad 

 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

 

Zgodnie z opisem znajdującym się powyżej, 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. 

 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent w kryterium „Cena” to 100 pkt. 

 

Oferta musi zawierać formularz ofertowy z podaniem ceny brutto za całość zamówienia. 

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.  

 

Zamawiający przewiduje, iż w trakcie realizacji zamówienia w uzasadnionych przypadkach przewiduje 

możliwość rozszerzenia usługi o dodatkowe trasy nie objęte zamówieniem podstawowym a tym samym 

wzrost wartości zamówienia do wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia określonej w ofercie. 

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

piśmie na adres Zamawiającego lub e-mailem na adres: klewandowska@polin.pl najpóźniej do dnia 30 

sierpnia 2017 r. do godz. 23.59. 


