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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  

na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

z dnia 2.07.2019 roku 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa i adres 
Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28,  

00-272 Warszawa 

Strona internetowa www.muzeumwarszawy.pl  

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 Art. 4d ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2018 

poz. 1986 z późn. zm.)  dostawa / usługa z zakresu 

działalności kulturalnej z kategorii: 

      X     Wystawy, koncerty, konkursy, festiwale,   

             widowiska, spektakle teatralne, 

□ Przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej, 

□ Gromadzenie zbiorów  bibliotecznych, 

□ Gromadzenie muzealiów, 

□  Działalność archiwalna związana z gromadzeniem 

materiałów archiwalnych 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa postępowania 

 
Produkcja scenografii wystawy czasowej pt. „Nieba i ziemi    

nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939.” według projektu 

Zamawiającego.  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 

zakresu zamówienia (np. parametry, 

sposób i miejsce realizacji, termin 

realizacji, istotne  postanowienia umowy) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, 

montaż  na rzecz Zamawiającego, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i przepisami BHP 

elementów scenografii, w szczególności: malowanie 

ścian i przygotowanie sal wystawienniczych, gablot 

wraz z oświetleniem, konstrukcji przestrzennych wraz 

z wydrukami UV, siedzisk  do wystawy czasowej pt. 

„Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 

1939” zgodnie z projektem elementów i wizualizacją 

scenografii (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia), 

organizowanej przez Zamawiającego w terminie od 

12.09.2019 r.  do 5.01.2020 r.  w siedzibie głównej 

http://www.muzeumwarszawy.pl/
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Muzeum Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-

42 w Warszawie.  

 

2. Termin wykonania zamówienia:  

 

1) Od  dnia zawarcia umowy (nie później  niż 17.07. 

2019 r.)   do dnia 11 września 2019 r.  - wykonanie, 

dostawa, montaż  elementów scenografii, w tym 

elementów konstrukcyjnych i materiałów 

produkcyjnych; 

3. Załączniki do Ogłoszenia: 

1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

2) Załącznik n 2  – Projekt scenografii wystawy  

3) Załącznik nr 3 – Projekt umowy 

 

Wymagania wobec Wykonawcy Zamawiający wymaga doświadczenia w zakresie wykonania 

trzech scenografii wystaw dla instytucji kultury w okresie 

ostatnich trzech lat o wartości co najmniej 50 000 zł brutto 

każda. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 

scenografii wystaw (np. referencje, protokół odbioru). 

Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w formie kopii, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  

Zamawiający informuje, że oferty niespełniające wymogu w 

zakresie doświadczenia, zostaną odrzucone.  

Kryteria oceny ofert X       Cena 100% 

□ Inne ............................................. % 

Termin i miejsce składania ofert 1. Muzeum Warszawy 

        Rynek Starego Miasta 28,00-272 Warszawa 

         lub e-mail: monika.mazurek@muzeumwarszawy.pl 

2. Osoba do kontaktu: Monika Mazurek,  

mail: monika.mazurek@muzeumwarszawy.pl 

 

3.  Termin składania ofert:  11-07-2019 do godz. 9.00 
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