
Ogłoszenie nr 500028847-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.  

Warszawa:  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe.  

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej:  
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  

 

I.4) KOMUNIKACJA  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym 

regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):  
www.muzeumwarszawy.pl  

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych w inny sposób:  
formie pisemnej  

pod adres: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa  

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU  

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  
WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTU 

IDENTYFIKACJI ZEWNĘTRZNEJ MUZEUM WARSZAWAY  

Numer referencyjny: MW/ZP/49/K/2017  

 

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:  
KONCEPCJA PROJEKTU IDENTYFIKACJI ZEWNĘTRZNEJ MUZEUM WARSZAWAY  

 

II.3) Główny kod CPV 92312000-1  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

WARUNKI UDZIAŁU  
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnikiem Warsztatów może 

być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawnej, która utworzy zespół złożony przynajmniej z dwóch osób, spośród których: 1) co 

najmniej jedna osoba ukończyła wyższe studia magisterskie o kierunku architektura, grafika, 

scenografia, sztuki wizualne.  

 

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej:  
Nie  

 

Należy podać dla jakiego zawodu:  



SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:  
ocena jakości projektu koncepcyjnego - 80  

dorobek uczestników - 20  

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:  

IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac 

konkursowych:  
Data: 29/09/2017, godzina: 15:00  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w 

konkursie lub prace konkursowe:  
język polski  

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:  

IV.3) NAGRODY  

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:  
Wybranym do II etapu uczestnikom Organizator przyzna wynagrodzenie ryczałtowe. Każdy z 

wybranych Uczestników podpisze z Zamawiającym umowę (załącznik numer 4), w której 

zobowiąże się do uczestnictwa w II etapie warsztatów (w tym do uczestnictwa w spotkaniach 

w terminach określonych w harmonogramie) oraz przygotowania autorskiego Projektu w 

określonym Regulaminem terminie i formie. Wynagrodzenie każdego Uczestnika wynosi 20 

000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: dwadzieścia tysięcy, 00/100) i wypłacone 

zostanie w terminie 21 dni od przyjęcia Projektu. Łączna suma wynagrodzeń przewidzianych 

dla maksymalnej liczby Uczestników, to jest 7 wybranych do II etapu Uczestników wynosi 

140 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: sto czterdzieści tysięcy, 00/100). Formuła 

II etapu Warsztatów nie jest formułą konkursową. Jury dokona oceny prac wskazując 

wartości opracowanych Projektów i ich ewentualne braki. Jury wskaże najlepszą pracę, której 

autor może zostać zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego w trybie zamówienia z wolej ręki na przygotowanie projektu wykonawczego. 

Organizator informuje, iż w przypadku zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z 

wolnej ręki autora najlepszej pracy, maksymalne wynagrodzenie za projekt wykonawczy nie 

przekroczy 70 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100).  

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:  
Tak  

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:  
Tak  

Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej 

pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:  
Nie  

Informacje dodatkowe: 


