
 

 

Warszawa, dnia 20.07.2020 r. 

Muzeum Historii Żydów Polskich 

ul. Anielewicza 6 

00-157 Warszawa 

 

…………………………… 

(nazwa, adres 

Wykonawcy) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT)udzielanego zamówień w ramach 

projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu 

państwa (15%) w ramach Programu „Kultura” 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji 

zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 

1. Projekt pomocy dydaktycznych, opracowanych w formie pudełka wraz z 

zawartością (broszura ze scenariuszami zajęć pt. „Wędrując po POLIN. Spotkania 

z kulturą żydowską”, zdjęcia, mapa, specjalistyczne wydruki 3D wybranych 

obiektów muzealnych, karty pracy, judaika), stanowiących spójne narzędzie 

edukacyjne pt. „Muzeum w pudełku”;  

2. Produkcja opracowanych pomocy dydaktycznych „Muzeum w pudełku”, z 

wykorzystaniem materiałów dostosowanych do intensywnej eksploatacji w 

warunkach szkolnych (105 kompletów) wraz z ich dostarczeniem do siedziby 

Zamawiającego.  

 

 



 

Rodzaj zamówienia: 

usługi/ dostawy/ roboty budowlane. 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 39162100-6: pomoce dydaktyczne  

 

Cel zamówienia: 

 

Celem zamówienia jest opracowanie projektu i produkcja pomocy dydaktycznych, 

stanowiących spójne narzędzie dydaktyczne pt. „Muzeum w pudełku” (105 kompletów).  

Pomoce dydaktyczne w formie „mini-kolekcji” muzealnej, m.in. w postaci specjalistycznych 

wydruków obiektów 3D, judaików, zdjęć mieszczących się w pudełku, zostaną wykorzystane 

w czasie warsztatów prowadzonych w szkołach w całej Polsce dla klas 4-6 szkoły 

podstawowej. W oparciu o zawartość „Muzeum w pudełku” i załączony scenariusz zajęć 

uczniowie i uczennice poznają elementy kultury i historii polskich Żydów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Główne elementy składowe kompletu pomocy dydaktycznych „Muzeum w pudełku” ( 

1 komplet): 

 

a) Pudełko, wykonane z materiałów umożliwiających długotrwałe użytkowanie (np. 

laminowana tektura/ falista tektura, orientacyjne wymiary 50 cm x 30 cm x 30 cm); 

b) Wykonanie broszury edukacyjnej pt. „Wędrując po POLIN. Spotkania z kulturą 

żydowską” zawierającej scenariusze zajęć (format A5, orientacyjnie 16 stron, 

kolorowej, dwustronnej); 

c) zdjęcia w postaci kart odpornych na zniszczenie (np. tektura laminowana, A4, 20 

sztuk); 

d) rozkładana mapa miasteczka, wykonana z materiałów odpornych na zniszczenie 

(orientacyjne wymiary 1,5 m x 2 m); 

e) karty pracy odporne na zniszczenie (format A4, 6 sztuk); 

f) kopie wybranych eksponatów muzealnych w postaci specjalistycznych wydruków 3D 

(5 sztuk, max wysokość 15-cm); 

g) judaika: kipa (3 sztuki) oraz tałes (1 sztuka)  



 

  

Projekt kompletu pomocy dydaktycznych zostanie opracowany przez Wykonawcę we 

współpracy z Zamawiającym. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść broszury ze 

scenariuszem warsztatów, oraz wszystkie niezbędne materiały wizualne i informacje 

(materiał zdjęciowy, wybór obiektów do specjalistycznego wydruku 3D, wzór mapy) w 

ustalonym przez Zamawiającego trybie roboczym (nie później niż 5 tygodni od dnia zawarcia 

umowy). Projekt „Muzeum w pudełku” zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego przed 

ostateczną produkcją opracowanych pomocy dydaktycznych.   

 

Możliwość składania ofert częściowych: 

Brak 

Dopuszczalność składania ofert wariantowych: 

Brak 

 

Warunki udziału w postępowaniu (wraz z opisem sposobu ich oceny): 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

Wykonawca  wybrany do realizacji zamówienia musi posiadać: 

a) doświadczenie w projektowaniu i produkcji pomocy dydaktycznych/narzędzi 

edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych (m.in. pakietów 

edukacyjnych, gier, plansz edukacyjnych, przestrzeni edukacyjnych i innych) 

polegające na należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat od terminu składania 

ofert co najmniej 2  usług – w tym jedna usługa obejmująca projekt i produkcję 

pomocy dydaktycznych/narzędzi edukacyjnych ( wartość usługi nie mniejsza niż   50 

00 złotych brutto)  oraz jedna usługa obejmująca projekt pomocy 

dydaktycznych/narzędzi edukacyjnych ( wartość usługi nie mniejsza niż  10 000 

złotych brutto). 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Nie dotyczy  

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy  



 

1. wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego; 

2. wykaz zrealizowanych usług obejmujących projektowanie i produkcję pomocy 

dydaktycznych/narzędzi edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych 

(m.in. pakietów edukacyjnych, gier, plansz edukacyjny, przestrzeni edukacyjnych i 

innych) – w tym jedna usługa obejmująca projekt i produkcję pomocy 

dydaktycznych/narzędzi edukacyjnych (wartość usługi nie mniejsza niż  50 00 złotych 

brutto) oraz jedna usługa obejmująca projekt pomocy dydaktycznych/narzędzi 

edukacyjnych ( wartość usługi nie mniejsza niż  10 000 złotych brutto) – Załącznik nr 

2 

3. próbki  materiałów,  które będą podlegać ocenie Komisji  (materiał wybrany do 

produkcji pudełka, 1 specjalistyczny wydruk 3D obiektu według wzoru dostępnego 

pod linkiem https://www.thingiverse.com/thing:33966,  o wysokości min 8 cm – max 

15 cm).   

 

Dodatkowo Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą do wglądu swoje 

portfolio zawierające przykłady i wizerunki zrealizowanych pomocy dydaktycznych/narzędzi 

edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych (m.in. pakietów edukacyjnych, 

gier, plansz edukacyjny, przestrzeni edukacyjnych i innych); 

 

Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: 

1. Dokumenty załączone do oferty zatrzymuje Zamawiający. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone 

dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, co do ich prawdziwości 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

Niezłożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nieuzupełnienie w wymaganym terminie 

w/w dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. 

 

Miejsce realizacji zamówienia:  

Pomoce dydaktyczne „Muzeum w pudełku” mają być dostarczone do siedziby 

Zamawiającego - Muzeum Historii Żydów Polski POLIN, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa  

 

Harmonogram realizacji zamówienia:  

https://www.thingiverse.com/thing:33966


 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 30 listopada 2020 

roku. 

 

Kryteria oceny ofert (wraz ze sposobem ich oceny): 

Kryteria oceny ofert: 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium Liczba max. punktów do 

uzyskania 

1 Cena brutto 60 % 60 pkt. 

2 Skrócony termin realizacji 

zamówienia 

10% 10 pkt.  

3 Jakość  przedstawionych próbek 

materiałów   

podkryteria: 

                          wytrzymałość 

                          jakość wykonania 

  

30 % w tym: 

 

 

15% 

15% 

30 pkt.  

 

 

15 pkt. 

15 pkt. 

 

 

Zasady oceny ofert według poszczególnych kryteriów 

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zsumowanej liczby punktów w oparciu  

o przedstawione kryteria i ustaloną punktację. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

 

1. Punktacja dla kryterium „cena za realizację zamówienia” - ocena na podstawie ceny                 

(łączna cena brutto za realizację zamówienia) wskazanej przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

 

Maksymalna liczba punktów dla kryterium ceny wynosi „60”. Oferta z najniższą ceną 

otrzyma 60 punktów. 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:  

 



 

𝑪 =
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒃𝒂𝒅
∗ 𝟔𝟎 𝒑𝒌𝒕 

 

 gdzie: 

 C – liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny; 

 C min – najniższa spośród złożonych ofert cena łączna brutto za realizację zamówienia; 

 C bad – cena oferty badanej. 

 

2. Punktacja dla kryterium „termin realizacji zamówienia” -  ocena na podstawie 

wskazanego przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia,  w formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.  

 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

Tr - Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 roku - 0 pkt;  

Tr  - Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 16.11.2020 roku - 5 pkt; 

Tr - Termin realizacji zamówienia:  od dnia zawarcia umowy do 9.11.2020 roku - 10 pkt; 

 

gdzie: 

Tr – „termin realizacji zamówienia”  

 

3. Punktacja dla kryterium „jakość przedstawionych próbek materiałów”  - ocena na 

podstawie przekazanej przez Wykonawcę próbki materiałów, przy czym za próbkę należy 

rozumieć dołączony do oferty:  

- materiał proponowany do produkcji pudełka,  

oraz  

- 1 specjalistyczny wydruk 3D obiektu według wzoru dostępnego pod linkiem 

https://www.thingiverse.com/thing:33966,  o wysokości min 8 cm – max 15 cm  

 

Zamawiający podda ocenie przedłożone przez Wykonawców próbki i dokona oceny 

przyznając punkty w następujących podkategoriach:  

https://www.thingiverse.com/thing:33966


 

Podkategoria Opis oceny  Max. Liczba 

pkt 

Wytrzymałość materiału 

proponowanego do 

produkcji pudełka 

ocenie podlegać będzie trwałość i 

wytrzymałość próbki materiału wybranego 

do produkcji pudełka (test 100 zgięć 

zaprezentowanego materiału) 

15 pkt. 

Jakość wykonania 

specjalistycznego wydruku 

3D 

ocenie podlegać będzie wykończenie 

detalu, obecność/nieobecność ostrych 

kantów – ocenie podlegać będzie próbka 

specjalistycznego wydruku 3D o wysokości 

min 8 cm – max 15 cm 

15 pkt 

 

Łączna suma punktów oferty zostanie obliczona według wzoru: 

S„x” = C + Tr + J  

gdzie: 

S„x” – suma punktów oferty; 

C – punkty za kryterium „cena”; 

Tr – punkty za termin realizacji zamówienia; 

J –  punkty za jakość przedstawionych próbek materiałów. 

 

Suma punktów oferty zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

 

4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną liczbą punktów. 

5. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród nich 

wybierze ofertę z najniższą ceną. 

 

Termin, sposób i miejsce składania ofert ( w tym adres e-mail, na który należy wysyłać 

oferty): 

 

Prosimy o przesłanie oferty, sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zawierającej wszystkie niezbędne 



 

załączniki pisemnie na adres Zamawiającego (ul. Anielewicz 6, 00-157 Warszawa) najpóźniej 

do dnia 30 lipca 2020 r.  

 

Oferta składana powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert w 

imieniu Wykonawcy.  

 

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia: 

Nie dotyczy.  

 

Planowane zamówienia, których zamawiający zamierza udzielić wykonawcy w okresie 3 

lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych 

usług lub robót budowlanych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone: 

Nie dotyczy.  

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania (wraz z podaniem numeru telefonu):  

Karolina Jastrzębska-Mitzner; kjastrzebska@polin.pl; +48 796 313 347 

 

Podstawowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do zapytania 

ofertowego – Istotne Postanowienia Umowy. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać informacje zawarte w ofercie, które stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1010 ze zm.) 

W przypadku zastrzeżenia części oferty należy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z 

zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

mailto:kjastrzebska@polin.pl


 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o 

przesłanie oferty  sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość przygotowania 

formularza ofertowego przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że musi zawierać wszystkie dane 

wymagane przez Zamawiającego.  

 

Podstawowe warunki wykonania zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do 

zapytania ofertowego – Istotne Postanowienia Umowy. 

 

 

Informacja Prawna: 

Muzeum oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie obejmującym imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez 

Muzeum jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w 

celu przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego a w konsekwencji 

doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu realizacji płatności wynagrodzenia dla 

Wykonawcy. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez Muzeum przez okres 

trwania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Dane 



 

osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy, a  

Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich 

poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. Ponadto Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Dane osobowe Wykonawcy nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się 

kontaktować pod numerem telefonu +48 224710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.  Odbiorcami 

danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy, w związku z prowadzeniem postepowania i w celu 

udzielenia zamówienia mogą być:  dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; podmioty 

świadczące na rzecz Muzeum usługi badania jakości obsługi, dochodzenia  należności, usługi prawne, 

analityczne; operatorzy pocztowi i kurierzy; operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz 

banki w zakresie realizacji płatności; organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Wykonawca/Podwykonawca oświadcza, że znany jest 

mu fakt, iż treść Oferty oraz Umowy, a w szczególności przedmiot zamówienia i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną   w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej ustawy. 

           

 

(podpis pracownika )  

 

_______________________________ 

Akceptacja pracownika ds. zamówień publicznych 

(data, podpis) 

 

_______________________________ 

Akceptacja Głównego Księgowego 

lub Zastępcy Głównego Księgowego 

(data, podpis) 


