
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej 

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu 

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej  

I. Zamawiający 

Nazwa i adres Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Tel. 22 47 10 100 

Strona internetowa www.polin.pl 

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia 

 

Art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej 

z kategorii: 

 Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale, 

widowiska, spektakle teatralne 

 Przedsięwzięcia z zakresu edukacji 

kulturalnej 

 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych 

 Gromadzenie muzealiów 

III. Przedmiot zamówienia  

Nazwa postępowania Świadczenie usługi edukacyjnego oprowadzania 

po wystawie stałej i wystawie czasowej. 

Określenie przedmiotu 

oraz wielkości lub 

zakresu zamówienia (np. 

parametry, sposób i 

Zamówienie obejmuje  świadczenie usługi 

edukacyjnego oprowadzania po wystawie stałej i 

wystawach czasowych w Muzeum Historii Żydów 
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miejsce realizacji, termin 

realizacji, istotne 

postanowienia umowy) 

Jeżeli dotyczy grantu – 

podać informacje zgodnie 

z wymogami grantu 

Polskich POLIN  oraz przestrzeni miejskiej w 

okresie od  1 marca 2020 do 31 grudnia  2020 r. 

Czynności realizowane będą formie dyżurów: 

oprowadzania, warsztatów i innych form zajęć 

edukacyjnych. 

Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie 

przedmiotu zamówienia kwoty nie wyższe niż: 

1) 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt  

złotych)  brutto za pojedynczą grupę w j. 

obcym (dyżur 2 godziny) 

2) 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia  

złotych) brutto za pojedynczą grupę w j. polskim 

(dyżur 2 godziny) 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest 

posiadanie przez Wykonawcę ważnego 

Certyfikatu Przewodnika po wystawie stałej 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN planuje udzielić 

zamówienia nie więcej niż 79 osobom, które 

spełnią kryteria udziału w postępowaniu oraz 

zaoferują najlepszą cenę. Zamawiający informuje, 

że każdy z wykonawców będzie brał udział w 

ewaluacji przewodnickiej. 

 

Kryteria oceny ofert  Cena 100% 

 Inne % 

Termin i miejsce 

składania ofert 

Muzeum Historii Żydów Polskich  

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

lub e-mail asobieraj@polin.pl 
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Termin składania ofert: do godziny 0.00 siódmego 

dnia kalendarzowego od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia na stronie Muzeum oraz w Biuletynie 

Zamówień Publicznych dostępnym pod adresem 

http://mhzp.bip.um.warszawa.pl 

 

Ogłoszenie przygotował: 

(data, podpis pracownika komórki 

organizacyjnej) 

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych 

(data, podpis Pracownika ds. zamówień 

publicznych) 

Zatwierdził: 

(data, podpis, kierownika komórki 

organizacyjnej) 

Potwierdzenie zabezpieczenia środków: 

(data, podpis Głównego księgowego) 

Zatwierdzam 

(data, podpis Dyrektora lub Za-cy Dyrektora) 

  

Uwaga: ogłoszenie należy opublikować na stronie internetowej Muzeum oraz w Biuletynie 

Zamówień Publicznych dostępnym pod adresem http://mhzp.bip.um.warszawa.pl/ bez ww. 

podpisów 

 


