
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

20-04-2018 

Termin składania ofert 

30-04-2018 

Numer ogłoszenia 

1105976 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

zaneta.urbaniak@muzeumwarszawy.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Żaneta Urbaniak 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

222774427 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

wykonanie kufra – mebla edukacyjnego, którego przeznaczeniem jest prezentacja 

przedmiotów edukacyjnych podczas zajęć w Muzeum materiałów oraz obiektów na wystawie, 

osobom z niepełnosprawnością intelektualną i wzroku. 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Meble 



Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Dostosowanie wystawy głównej Muzeum Warszawy do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa oferta na wykonanie kufra – mebla 

edukacyjnego, którego przeznaczeniem jest prezentacja przedmiotów edukacyjnych podczas 

zajęć w Muzeum materiałów oraz obiektów na wystawie, osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną i wzroku. Liczba: 1 sztuka. 

Mebel powinien spełniać wymogi: 

szafka mobilna o wymiarach wys. 120cm, szer. 80cm, gł.80 cm. (wymiary mogą ulec zmianie 

w procesie prac z wyłonionym wykonawcą, do +20%).  

szafka wyposażona w 28 szuflad, różnej wielkości, w zależności od prezentowanego 

przedmiotu. 

szafka powinna posiadać kółka 360 stopni w celu mobilności mebla. 

szafka powinna posiadać rączkę do ciągnięcia.  

Materiały wykorzystane do produkcji mebla być zabezpieczone preparatami trudnopalnymi i 

spełniać wszystkie wymogi i atesty: ppoż oraz dostępności dla dzieci i dorosłych. 

Do wykonania mebla można użyć materiały typu: MDF Lakierowany, płyta wiórowa 

laminowana, 

płyta fornirowana, surowa płyta meblowa pokryta Laminatem HPL, drewno np. dębowe 

lakierowane lub olejowane, płyta stolarska fornirowana – ostateczny wybór materiału oraz 

kolorystyka, zostaną ustalone w trybie roboczym z Zamawiającym. 

Szuflady powinny być wyposażony w mechanizm otwierania: typu Blum , Hettih lub GTV 

lub równoważne. Proszę uwzględnić kwestie atestów i bezpieczeństwa przy wyborze 

systemu. W celu zabezpieczenia przedmiotów w szufladach powinny być one wyściełane 

miękkim materiałem typu aksamit.  

Dodatkowo uchwyt do otwierania szuflad: w postaci gałki, uchwytu. Ostateczny wybór w 

trybie roboczym do ustalenia z Zamawiającym. Uchwyty muszą być bezpieczne dla 

użytkowników.  

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wyjściowego, poprawek do projektu zgodnie z 

wymogami oraz wytycznymi Zamawiającego, opracowanie projektu produkcyjnego, 

produkcję mebla, zakupienie i wyposażenie mebla, transport do siedziby Zamawiającego, 

oraz gwarancję na poprawki, drobne naprawy w przeciągu 5 lat od podpisania umowy.  

Mebel powinien zostać wykonany zgodnie z identyfikacją wizualną Muzeum.  

Dodatkowo w szufladach powinny znaleźć się przedmioty 

Kod CPV 

39150000-8 

Nazwa kodu CPV 



Różne meble i wyposażenie 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa oferta na wykonanie kufra – mebla 

edukacyjnego, którego przeznaczeniem jest prezentacja przedmiotów edukacyjnych podczas 

zajęć w Muzeum materiałów oraz obiektów na wystawie, osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną i wzroku. Liczba: 1 sztuka. 

 

Mebel powinien spełniać wymogi: 

- szafka mobilna o wymiarach wys. 120cm, szer. 80cm, gł.80 cm. (wymiary mogą ulec 

zmianie w procesie prac z wyłonionym wykonawcą, do +20%).  

- szafka wyposażona w 28 szuflad, różnej wielkości, w zależności od prezentowanego 

przedmiotu. 

- szafka powinna posiadać kółka 360 stopni w celu mobilności mebla. 

- szafka powinna posiadać rączkę do ciągnięcia.  

 

Materiały wykorzystane do produkcji mebla być zabezpieczone preparatami trudnopalnymi i 

spełniać wszystkie wymogi i atesty: ppoż oraz dostępności dla dzieci i dorosłych. 

Do wykonania mebla można użyć materiały typu: MDF Lakierowany, płyta wiórowa 

laminowana, 

płyta fornirowana, surowa płyta meblowa pokryta Laminatem HPL, drewno np. dębowe 

lakierowane lub olejowane, płyta stolarska fornirowana – ostateczny wybór materiału oraz 

kolorystyka, zostaną ustalone w trybie roboczym z Zamawiającym. 

Szuflady powinny być wyposażony w mechanizm otwierania: typu Blum , Hettih lub GTV 

lub równoważne. Proszę uwzględnić kwestie atestów i bezpieczeństwa przy wyborze 

systemu. W celu zabezpieczenia przedmiotów w szufladach powinny być one wyściełane 

miękkim materiałem typu aksamit.  

Dodatkowo uchwyt do otwierania szuflad: w postaci gałki, uchwytu. Ostateczny wybór w 

trybie roboczym do ustalenia z Zamawiającym. Uchwyty muszą być bezpieczne dla 

użytkowników.  

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu wyjściowego, poprawek do projektu zgodnie z 

wymogami oraz wytycznymi Zamawiającego, opracowanie projektu produkcyjnego, 

produkcję mebla, zakupienie i wyposażenie mebla, transport do siedziby Zamawiającego, 

oraz gwarancję na poprawki, drobne naprawy w przeciągu 5 lat od podpisania umowy.  

Mebel powinien zostać wykonany zgodnie z identyfikacją wizualną Muzeum.  

 

 

Dodatkowo w szufladach powinny znaleźć się następujące przedmioty 

- Miska gliniana nieszkliwiona, 

- 2 zlewki laboratoryjne o pojemności: 100 ml oraz jedna o pojemności 25 ml, 

- 2 dowolne guziki,  

- Nóż do papieru,  

- Dłuto,  

- Miniaturka wybranego warszawskiego pomnika, np. Syreny Warszawskiej wykonana z 

dowolnego materiału,  

- Współczesne suweniry z Warszawy z różnych materiałów: kubek, magnes,  

- Stary papier, 4 kartki A 3 lub A4 

- Album do pocztówek 

- Próbki różnych kamieni: marmur, granit, cegła, ametyst, wapień,  



- Stare zdjęcie z brzegami w ząbki na sztywnym papierze,  

- Klisza fotograficzna 

- Kalka techniczna 

- Skalówka 

- Srebrna łyżeczka 

- Narzędzia złotnika: rylec do oprawy małych kamieni, pilnik iglak,  

- Próbki materiałów: jedwab, koronka, gruby materiał spadochronowy – typu brezent, 

adamaszek, płótno, wełna, welur, bawełna, żorżeta, satyna, tafta, tiul + dodatki ozdoby 

(tasiemki, haftki, cekiny), kołnierzyk do koszuli męskiej lub mankiety, 

- Puszka metalowa, papierowe tekturowe opakowanie, plastikowe opakowanie, torba 

papierowa szara, 

- Budzik, elementy z mechanizmu zegara, zegarek kieszonkowy na łańcuszku 

- Lupy 20 sztuk: format A4 z uchwytami po bokach 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie wystawy do potrzeb osób niewodzących oraz 

niedowidzących 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji nie później niż 30 maja 2018 roku 

Załączniki 

 zapytanie ofertowe  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawca w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali co najmniej dwie dostawy 

mebli edukacyjnych. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

cena – 80 % 

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 20% 

Cena : 

C - ocena oferty Wykonawcy w kryterium „Cena”; 

CW – cena za realizację przedmiotu zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę; 

Cmin – najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert. 

C = Cmin / CW * 80 

 

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/705885


Zamawiający przyzna za każdy wykazany przez Wykonawcę projekt graficzny i prototyp 

mebla edukacyjnego wykonane przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia 2 punktów. 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium jest równa 20 

punktów. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 

Adres 

pl. Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

22 443 07 50 

Fax 

22 443 07 98 

NIP 

5252248481 

Tytuł projektu 

Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy 

oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w 

Warszawie 

Numer projektu 

POIS.08.01.00-14-0015/16-01 
 


