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PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO 
 
Protokół dotyczy: 

■ zamówienia publicznego 

 umowy ramowej 

 

1.  Zamawiający 

 
Pełna nazwa (firma) zamawiającego/zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie,  
w tym zamawiających z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Muzeum Warszawy 
 
Adres: 
Rynek Starego Miasta 28-42 
00-272 Warszawa   
telefon: 22-596-67-11            faks:  22-596-67-11             
e-mail: sekretariat@muzeumwarszawy.pl 
  
Pełna nazwa centralnego zamawiającego albo zamawiającego wyznaczonego przez właściwego ministra 
kierującego działem administracji rządowej, który prowadzi postępowanie w imieniu zamawiających: 
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
Adres: 
ul. ........................................................................  
.... - .......  .............................................................  
 
telefon: ………….................................................            faks:  ................................................................ 
e-mail:  …………..........@................................... 
 
Pełna nazwa (firma) podmiotu, który w imieniu zamawiającego/zamawiających przeprowadza postępowanie: 

....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
Adres: 
ul. ........................................................................  
.... - .......  .............................................................  
 
telefon: ………….................................................     faks: .......................................................... 
e-mail:  …………..........@................................... 
Działającego na podstawie …………………………………………………………………………………. 
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2.  
 

Przedmiot zamówienia publicznego 
 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Produkcja wystawy czasowej „Mikrokosmos rzeczy. Publiczne i prywatne życie kolekcji” w siedzibie głównej 

Muzeum Warszawy. 

2. 2.  Czy zamówienie zostało podzielone na części: 

       tak 
       ■ nie -  powody niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/    

        udzielanie zamówienia w częściach):  
       Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na fakt, iż są to meble wykonywane na 
zamówienie według projektu. Wykonanie gablot przez kilku wykonawców spowodowałoby różnice w estetyce.  

         
1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1: ……………………………………………….. 
2) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2: ……………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………………………………………….. 

         (wypełnić, w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) 

  

3. Oferty można składać w odniesieniu do  wszystkich części  jednej części  maksymalnej liczby części (proszę 
określić tę liczbę)………………………………………………….. 

 
      Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy (proszę 

wskazać)………………………………………………………………………………………… 
  
4. Wartość:  

(można wypełnić po otwarciu ofert) 
■Zamówienia _____________ zł, co stanowi równowartość ____________________ euro   

   zamówień (w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych) z podziałem na części: 
 

 zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej, 
          została ustalona na kwotę ........................... zł, co stanowi równowartość ........................... euro, 

  w tym wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz w art. 134 ust. 
6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych została ustalona na kwotę 
____________________ zł, co stanowi równowartość _________________________ euro 

 zamówienia udzielanego jako część zamówienia o wartości ……… co stanowiło równowartość ………….. 
euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego)………………….. zł, co stanowi równowartość ………….. euro.  
 
5. Wartość zamówienia została ustalona w dniu ____________2017  r. na podstawie (wskazać odpowiedni 

dokument, np. planowane koszty, kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy) 
_______________________________________________________________. 

   
 

6. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:  
 

 nie  
■ tak: udział tych środków w wartości zamówienia wynosi:  ….. % (podać, o ile jest znany) 

       w ramach (wskazać projekt/program)  

 


