
                                                                              

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  

30000 euro 

Nr ……/2017 

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

Warszawa 

2) Nazwa nadana zamówieniu: Zapytanie Nr …./2017 

3) Opis przedmiotu zamówienia: Zakup bezterminowej licencji oprogramowania do 

repozytorium cyfrowego zbiorów z modułem do eksportu 

plików multimedialnych wraz z metadanymi na zewnętrzne 

serwisy/strony internetowe obsługujące prezentacje zbiorów 

on-line, wraz z instalacją oprogramowania 

Szczegółowy opis zamówienia – załącznik nr 1.  

4) Pożądany termin wykonania: 3-7 dni od podpisania umowy 

5) Kryteria udziału: 

     5.1) Wiedza i doświadczenie (referencje): Wdrożenie/sprzedaż licencji programu do repozytorium 

cyfrowego w przynajmniej jednego polskiego muzeum.  

     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) Miejsce i forma składania ofert: drogą mailową: grzegorz.konsalik@muzeumwarszawy.pl lub 

osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Jezuickiej 1/3 

00-281 Warszawa 

7) Termin składania ofert: do 18 kwietnia do godz. 16:00 

8) Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: grzegorz.konsalik@muzeumwarszawy.pl  

Tel. 22 656 60 66, 609 645 699 

9) Kryteria wyboru oferty: 1) Cena - 70 pkt.  
2) Wdrożenie programu do repozytorium cyfrowego 

zintegrowanego z istniejącą bazą do ewidencji 
zbiorów w przynajmniej jednym polskim muzeum. 
Uwaga: poprzez integrację repozytorium cyfrowego 
z bazą zbiorów rozumiemy funkcjonujący 
mechanizm/moduł automatycznego exportu 
metadanych z bazy do repozytorium cyfrowego – 
20 pkt 

3) czas realizacji zamówienia: 
a) do 7 dni – 10 pkt 
b) od 8 do 30 dni – 5 pkt 

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.  
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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 

  



 

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

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 sprzedaż bezterminowej licencji oprogramowania do repozytorium cyfrowego zbiorów z 

modułem do eksportu plików multimedialnych wraz z metadanymi na zewnętrzne serwisy/strony internetowe 

obsługujące prezentacje zbiorów on-line, wraz z instalacją oprogramowania. 

   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. 

 

Do oferty załączam scenariusz jednego spotu. 

 

                                                                         

 

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

                                                                                (podpis i pieczątka upoważnionego 


