
Ogłoszenie nr 500100746-N-2018 z dnia 09-05-2018 r.  
Muzeum Warszawy: dostosowanie wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością 

intelektualną 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
„Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia 
działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 541549-N-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Muzeum Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1638704400000, ul. Rynek Starego Miasta  , 
00272   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 596 67 11, e-mail 
zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl, faks +48 22 596 67 20.  
Adres strony internetowej (url): www.muzeumwarszawy.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: samorządowa instytucja kultury  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
dostosowanie wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
MW/ZP/12/PN/2018  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  
dostosowanie wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną: część 
pierwsza: opracowanie projektów graficznych materiałów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; część 
druga:druk broszur oraz map nakład po 4 000 sztuk.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
tak  
II.5) Główny Kod CPV: 79822500-7 
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: opracowanie projektów graficznych materiałów dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną;  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 



Uzasadnienie faktyczne: W postepowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: /…/ 

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch 

ofert niepodlegających odrzuceniu;”  

 
 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: druk broszur oraz map nakład po 4 000 sztuk  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Uzasadnienie faktyczne: W postepowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: /…/ 

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch 

ofert niepodlegających odrzuceniu;”  

 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 

zgodne z przepisami. 


