
 
 

 
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: Zapytanie Nr …./………  

3) Opis przedmiotu zamówienia: Publikacja ogłoszenia 

Wykonanie pracy polegającej na publikacji ogłoszenia w gazecie 

płatnej wydawanej lokalnie o zasięgu obejmującym m.st. 

Warszawa, o nakładzie dziennym właściwym dla dnia wydania 

gazety wynoszącym minimum 70 tys. egzemplarzy, informującego 

o realizacji projektu pod nazwą „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” 

Ogłoszenie powinno zawierać: 

1. Tekst wraz ze zdjęciem/zdjęciami 

2. Miejsce na logotypy (Muzeum Warszawy, logotypy EEA 

Grants, Norway Grants, Konserwacja i Rewitalizacja 

Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Zakochaj się w Warszawie) 

3. Ilość modułów: cała strona 

4) Pożądany termin wykonania: 13.02.2015 r. 

5)Kryteria udziału: 

     5.1) Wiedza i doświadczenie (referencje): nie dotyczy 

     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: 

nie dotyczy 

     5.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowania nie dotyczy 

6) Kryteria oceny ofert: - Cena artykułu w przeliczeniu na jednostkę nakładu 70% 

- Miejsce umieszczenia artykułu (umieszczenie artykułu w dziale 

lub dodatku kultura/turystyka) – 30% 

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

e-mail: aleksandra.derc@muzeumwarszawy.pl    

8) Termin składania ofert: Do dnia 9.02.2015 r. 

 

9) Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Aleksandra Derc; tel.: 225966760 

 

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

 

....................................................... 
Zamawiający:                                                                                                                                      ( miejscowość, data ) 

Muzeum Warszawy  

ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 

00-272 Warszawa 

 

Nazwa i adres zgłaszającego 

Nr telefonu: ………………………… 

Nr fax: ……………………………… 

……………………………..                                                 

Osoba do kontaktu: ………………… 
(pieczątka) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferujemy publikację ogłoszenia w gazecie płatnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem: 

............................................zł brutto (słownie brutto: ............................................................., 

przy nakładzie ……………. szt., umieszczając reklamę w warszawskim dodatku). 

 

Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia. 

 

Ponadto: 

 

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 

…………… lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne, 

usługi dostawy lub roboty budowlane związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:  

 

  L.p. 
Przedmiot pracy, usługi 

lub dostawy 

Odbiorca   

nazwa, adres 
Wartość brutto w zł 

Data wykonywania  

(dz-m-rok) 

1 
………………………. 

……………………….. 

……………………. 

……………………. 
…….…………….zł ................................... 

2 
………………………. 

………………………. 

…………………… 

…………………… 
……..…………….zł ................................... 

 

 

                                                                         

                     

....................................................................... 
 (Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 


