
 
 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  

30000 euro 

Nr ……/2018 

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

Warszawa. 

2) Nazwa nadana 

zamówieniu: 

Produkcja scenografii wystawy czasowej „Miasto 

Sensorycznie”. 

3) Opis przedmiotu 

zamówienia: 

Zakres zamówienia stanowi załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz 

załącznik nr 3.  

 

 

  

4) Pożądany termin 

wykonania: 

 10 maja 2019 roku 

 

5) Kryteria udziału: 
     5.1)Wiedza i doświadczenie 

(referencje): 

 

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie wykonał 

co najmniej 3 usługi produkcji wystawienniczych dla insytucji 

muzealnych.   

W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca 

zobowiązany jest wypełnić Tabelę nr 1 w Formularzu 

ofertowym – załącznik nr 3.  

Do oferty należy załączyć dowody potwierdzające, czy 

wskazane w Tabeli nr 1 usługi  zostały wykonane należycie, 

np. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wykaże 

spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia. 
     5.2)Uprawnienia do wykonywania 

określonej 

     działalności lub czynności: 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

     5.3)Odpowiedni potencjał 

techniczny: 

 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

     5.4) Sytuacja ekonomicznej i 

finansowania 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

6) Miejsce i forma składania 

ofert: 

Kompletną ofertę należy złożyć w formie papierowej w 

siedzibie Muzeum Warszawy ul. Rynek Starego Miasta 28.  

w godzinach pracy Muzeum 8.00-16.00, lub w formie 

elektronicznej przesłać na adres e-mail: 

monika.mazurek@muzeumwarszawy.pl  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych.   

7) Termin składania ofert: Do dnia 27.03.2019 do godz. 12:00 

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone. 

8) Osoba do kontaktu ze 

strony zamawiającego: 

Monika Mazurek, adres e-mail: 

monika.mazurek@muzeumwarszawy.pl 

9) kryteria oceny ofert 1. Kryterium „Cena” – 80 pkt  

1% = 1 pkt 

Przy ocenie ofert w kryterium „Cena” zostanie 

   zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 



 
 

 

   Cena = C min : C oferty badanej x 80 % 

   gdzie: 

   C min – najniższa cena brutto spośród badanych 

   ofert 

   C oferty badanej – cena brutto badanej oferty 

   W kryterium cena Zamawiający przyzna maksymalnie  

   80 pkt 

 

2.  Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”- 20 pkt 

Punkty w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” zostaną 

przyznane na podstawie Wykazu wykonanych usług (Tabela 

nr 2 w Formularzu ofertowym) w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert.  

Wraz z Wykazem wykonanych usług Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć dowody potwierdzające, czy 

wskazane w Wykazie usługi zostały wykonane należycie, np. 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonane. 

 

UWAGA: W kryterium tym Zamawiający przyzna punkty za 

wykazanie wykonania usług produkcji wystawienniczych dla 

instytucji muzealnych ponad liczbę 3 usług wskazanych przez 

Wykonawcę na spełnienie warunku udziału w postępowaniu 

(o którym mowa w p-cie 5.1). 

 

Przy ocenie ofert w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy) 

punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

- 0 pkt – brak usług  

- 5 pkt – 1 usługa  

- 10 pkt – 2 usługi  

- 15 pkt – 3 usługi  

- 20 pkt - 4 usługi  

W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający 

przyzna maksymalnie 20 pkt 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która spełni 

warunek opisany w punkcie 5.1) i uzyska największą sumę 

punktów przyznanych w oparciu o ustalone powyżej kryteria 

(C + D) 

C – 80% kryterium cena 

D - 20% spełnianie kryteriów z zakresu wiedzy  

i doświadczenia (pkt. 5.1) 

  

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. 

 


