
 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28 – 42 

00 – 272 Warszawa 

Strona internetowa www.muzeumwarszawy.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Art. 4 ust. 2 pkt 2d 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 polegającej na obsłudze Festiwalu 
Warszawa w Budowie 9. 

Określenie przedmiotu oraz 
wielkości lub zakresu 
zamówienia (np. parametry, 
sposób i miejsce realizacji, 
termin realizacji, istotne 
postanowienia umowy) 

Jeżeli dotyczy grantu – podać 
informacje zgodnie z wymogami 
grantu 

Świadczenie usługi polegającej na obsłudze Festiwalu 
Warszawa w Budowie 9. W ramach przedmiotu Zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest: 

1) terminowe przygotowanie i podpisanie umów ze 
wskazanymi przez Muzeum Warszawy artystami, 
edukatorami oraz innymi osobami realizującymi 
zadania w zakresie warsztatów prowadzonych 
podczas Festiwalu Warszawa w Budowie 9 (75-100 
umów) zgodnie z harmonogramem 
działań  i budżetem, które stanowić będą załącznik do 
umowy; 

2)  rozliczenie umów na podstawie protokołów odbioru 
podpisanych; 

3) wypłata wynagrodzenia podmiotom wskazanym 
przez Muzeum Warszawy; 

4) rozliczenie przedmiotu umowy z Zamawiającym. 

Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w okresie od 1 
sierpnia 2017 do  15 grudnia 2017 roku.  

Zamawiający przewiduje przeznaczyć na zawarcie umów z 
budżet na umowy z artystami, edukatorami oraz innymi 
osobami realizującymi zadania w zakresie warsztatów 
prowadzonych podczas Festiwalu Warszawa w Budowie 9 w 
wysokości około 250 000 złotych netto.  

Kryteria oceny ofert  Cena 100% 



Świadczenie usługi polegającej na obsłudze Festiwalu Warszawa w Budowie 9. 2 

Wykonawca zobowiązany jest określić swoją marże 
związaną z realizacja przedmiotu zamówienia – określoną 
jako „%” od kwoty 250 000 złotych brutto.  

Termin i miejsce składania ofert Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28 – 42 

00 – 272 Warszawa  

lub e-mail zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 

Termin składania ofert: 27 lipca 2017 roku 

 



Świadczenie usługi polegającej na obsłudze Festiwalu Warszawa w Budowie 9. 3 

 Załącznik numer 2. Formularz ofertowy. 
 
Zamawiający:                                                                                                          ( miejscowość, data ) 
Muzeum Warszawy  
ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 
00-272 Warszawa 
Nazwa i adres zgłaszającego 

  
 Nr telefonu, e-mail: ………………………… 

……………………………..       Osoba do kontaktu: ………………… 
(pieczątka) 

 
 
FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferujemy wykonanie „usługi polegającej na obsłudze Festiwalu Warszawa w Budowie 9’ zgodnie  z 
opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych  w  zapytaniu ofertowym za  
wynagrodzeniem: 

w wysokości ________% liczonych od kwoty 250 000 złotych netto.  

Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia.  

 
  
 
 
             
                …………………………………… 
                   (Podpis i pieczątka upoważnionego     

 
                              przedstawiciela wykonawcy)    
 

 

 


