
 
 

 
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: Usługi cateringowe  

3)Opis przedmiotu zamówienia: Usługi cateringowe na potrzeby spotkania 

inaugurującego  pn. „Modernizacja, konserwacja oraz 

digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej 

Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w 

Warszawie”, współfinansowany ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach 

Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego”, 4 listopada, godz. 12.00 w piwnicach 

staromiejskich Muzeum Warszawy. Opis zamówienia 

stanowi załącznik do zapytania ofertowego Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia 

4)Pożądany termin wykonania: 4.11.2014 r. 

5)Kryteria udziału: 

     5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): 

 

W okresie ostatnich 3 lat wykonanie nie mniej niż dwie 

usługi cateringowe za kwotę powyżej 5000 zł netto  

     5.2)Uprawnienia do wykonywania określonej 

     działalności lub czynności: 

Posiadanie aktualnego wpisu do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej 

     5.3)Odpowiedni potencjał techniczny: 

 

nie dotyczy 

     5.4)Dysponowanie osobami zdolnymi do 

     wykonania zamówienia: 

nie dotyczy 

     5.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowania  

6)Miejsce i forma składania ofert: W siedzibie w godzinach pracy Muzeum lub  

e-mail: julia.glogowska@muzeumwarszawy.pl    

7)Termin składania ofert: Do dnia 24.10.2014 

 

8)Osoba do kontaktu ze strony 

zamawiającego: 

Julia Głogowska  

tel.: 225313845 

 

9) kryteria oceny ofert Cena 100 % 

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. 
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