
 
 

 
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 
Nr ___/2015 

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

2) Nazwa nadana zamówieniu: Zapytanie Nr __/2015  

3) Opis przedmiotu 
zamówienia: 

Dwadzieścia 4-godzinnych konsultacji w 
zakresie rysunku architektonicznego. 
Poprzez konsultację rozumie się: 

 przegląd wskazanych przez Muzeum 
grup obiektów, 

 zaproponowanie kategorii 
porządkujących obiekty, 

 udzielanie odpowiedzi na zapytania 
Muzeum związane ze zbiorem 
rysunku architektonicznego. 

4) Pożądany termin 
wykonania: 

04.12.2015 r. 

5) Kryteria udziału: 

     5.1) Wiedza i doświadczenie 
(referencje): 
 

Wykonawca wykaże się wykonaniem w 
okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 
prowadzonej działalności gospodarczej jest 
krótszy, to w tym okresie, 3 usług 
polegających na dokonaniu konsultacji w 
zakresie rysunku architektonicznego 
tworzonego w XX w. w technikach: tusz, 
ołówek, ozalid na papierze lub kalce.  

     5.2) Uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności 
lub czynności: 

Nie dotyczy 

     5.3) Odpowiedni potencjał 
techniczny: 

Nie dotyczy 

     5.4) Dysponowanie osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Dysponuje co najmniej jedną osobą 
posiadającą: 

 wykształcenie wyższe magisterskie 
w zakresie historii, historii sztuki lub 
architektury. 

     5.5) Sytuacja ekonomiczna 
i finansowa 

Nie dotyczy 

6) Miejsce i forma składania 
ofert: 

W siedzibie w godzinach pracy Muzeum lub  
e-mail: jakub.supera@muzeumwarszawy.pl    
 

7) Termin składania ofert: Do dnia 10.06.2015 r. 

8) Kryteria wyboru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu w celu oceny dwa 
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opracowania dotyczące rysunku 
architektonicznego tworzonego w XX w. 
50% doświadczenie, 50% cena 
Ocenie podlegać będą dwa przedstawione 
opracowania, w tym: 

 umiejętność analizy opracowywanego 
materiału 
0-10 pkt za każde opracowanie,  

 związek opracowywanego materiału z 
Warszawą 
0-10 pkt za każdy artykuł. 

9) Osoba do kontaktu ze 
strony zamawiającego: 

Jakub Supera 
jakub.supera@muzeumwarszawy.pl 

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 
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miejscowość, data 
Zamawiający: 
                                                                                 
Muzeum Warszawy  
ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 
00-272 Warszawa 
 
Nazwa i adres zgłaszającego 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Nr telefonu:____________________ 
 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

 

Oferuję/my wykonanie konsultacji w zakresie rysunku architektonicznego zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych  w  zapytaniu ofertowym za 
wynagrodzeniem: ___________ zł brutto  (słownie brutto: 
_____________________________). 

 

Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia. 
 
Ponadto: 
 
Oświadczam/y, że opracowałem/am/liśmy w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu 
składania ofert wstępnych), a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, 
to w tym okresie 3 usługi polegające na dokonaniu konsultacji w zakresie rysunku 
architektonicznego tworzonego w XX w. 

 

  Lp. Tytuł opracowania 
Odbiorca 
opracowania 

Wartość brutto w zł 
Data wykonywania  

(dd-mm-rrrr) 
1     
2     
3     
         
   
                 

________________________________ 
 

                                                                          Podpis przedstawiciela/ki wykonawcy    

 


