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Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy  

przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych. 

 
 

 
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  

30000 euro 

1)Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Warszawy  Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa. 

2)Nazwa nadana zamówieniu: Zorganizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Muzeum 

Warszawy do Islandii. Wizyta jest związana z wymianą 

doświadczeń pomiędzy partnerem Islandzkim (Turf House) a 

Muzeum Warszawy i odbywa się w związku z realizacją 

projektu pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja 

obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum 

Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”. 

3)Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wizyty 
studyjnej przedstawicieli (6 osób) Muzeum Warszawy do 
Islandii.   „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja 
obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum 
Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”. 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 
2.Realizacja zamówienia odbywać się będzie po zleceniu  
usługi w oparciu o zaproponowane przez wybranego 
Wykonawce cenę brutto wyrażoną w PLN zł brutto, zgodnie 
z Formularzem Ofertowym. 
 

4)Pożądany termin wykonania: Ostatni tydzień sierpnia 2015 r. 

5)Kryteria udziału: 

     5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): 
 

Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
stanowiącego  załącznik nr 1 Formularza Ofertowego oraz 
wykazu wykonanych usług oraz zaświadczenie zgodnie z art. 
4 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych.  
Wykonawca w treści Formularza Ofertowego musi wykazać, 
iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu do 
złożenia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał dwie usługi dotyczące  
organizacji wyjazdu grupowego poza granicami Polski. 

     5.2)Uprawnienia do wykonywania określonej 
     działalności lub czynności: 

Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
stanowiącego  załącznik nr 1 oraz zaświadczenie zgodnie z  
art. 4 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych.  
 

     5.3)Odpowiedni potencjał techniczny: 
 

Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
stanowiącego  załącznik nr 1.oraz zaświadczenie zgodnie z 
art. 4 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych.  
 

     5.4)Dysponowanie osobami zdolnymi do 
     wykonania zamówienia: 

Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
stanowiącego  załącznik nr 1. Oraz zaświadczenie zgodnie z  
art. 4 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych.  
 

     5.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowania Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
stanowiącego  załącznik nr 1 oraz zaświadczenie zgodnie z 
art. 4 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych.  
 

6)Kryteria wyboru 100 % Cena   

6)Miejsce i forma składania ofert: W tymczasowej siedzibie Muzeum Warszawy, ul. Jezuicka 
1/3. 00 -271 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-
mail: marta.krakowska@muzeumwarszawy.pl,  

mailto:marta.krakowska@muzeumwarszawy.pl
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7)Termin składania ofert: Do 24 lipca 2015 r. do godz. 16.00 

8)Osoba do kontaktu ze strony 
zamawiającego: 

 

Marta Krakowska tel. Tel +48 22 596 67 14 
 
 

1. Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i 
zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo  zgłoszonych kandydatur 
wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.  

2. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.  
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może stanowić 

podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy  
4. Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty. 

 
 
 
Formularz Ofertowy w załączeniu. 


