
 
 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  
30000 euro 
Nr ……/2019 

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

2) Nazwa nadana zamówieniu: Organizacja Gal w Muzeum Woli w Warszawie ul. Srebrna 12 

3) Opis przedmiotu 
zamówienia: 

 
Obsługa techniczna:  
Światło, multimedia:  

 LED PAR 200W – 30 szt. 

 Światło frontowe na scenę PC – 8 szt.  

 Ruchoma głowa POINTE – 8 szt. 

 LED WASCH K-10 BEAYE – 8 szt.  

 LED BAR – 30 szt.  

 CITY LED oświetlenie elewacji na zewnątrz – 4 szt. (w tym logo 
udostępnione wcześniej przez muzeum) 

 AVOLITES MOBILE mikser światła – 1 szt.  

 ROLAND V-40 mikser wizji -1 szt.  

 Realizator światła – 1 os. 

 Realizator wizji – 1 os.  

 Obsługa techniczna  

 Transport 
Nagłośnienie: 

 Realizator nagłośnienia  

 JBL VRX 932 LAP – 6 szt.  

 JBL SRX 828 SUB – 2 szt.  

 JBL SRX monitor – 2 szt.  

 SOUNDCRAFT mikser dźwięku – 1 szt.  

 Mikrofony SHURE QLX D – 4 szt.  

 Statywy – 4 szt.  
 
Zamawiający przeznacza 10.000 zł brutto na Galę Nagroda Prezydenta -
22.10.2019 
 
Zamawiający przeznacza 10.000 zł brutto na Galę wręczenia nagrody im. J. 
Paradowskiej i J. Zimowskiego – 23.10.2019 roku.  
 

  

4) Pożądany termin 
wykonania: 

 
Gale w dniach: 
Nagroda Prezydenta - 22.10.2019, godz. 19.00-23.00, gotowość: 18.30.  
 
Gala wręczenia nagrody im. Janiny Paradowskiej i J. Zimowskiego - 
23.10. 2019 roku, godz. 19.00-23.00, gotowość: 18.30 

 

5) Kryteria udziału: 
     5.1)Wiedza i doświadczenie 
(referencje): 
 

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

     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: 

W siedzibie w godzinach pracy Muzeum 8.00-16.00 
lub e-mail: monika.mazurek@muzeumwarszawy.pl  

  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   

7) Termin składania ofert: Do dnia 4.10.2019 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  Kryterium „Cena” – 100 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.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

miejscowość, data ....................................................... 
Zamawiający: 
 
Muzeum Warszawy  
ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 
00-272 Warszawa 
 
Nazwa i adres zgłaszającego 
 
_________________________ 
_________________________ 

_________________________ 

Nr telefonu:________________ 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferuję/my wykonanie zamówienia pn. „Organizacja Gal w Muzeum Woli w Warszawie ul. Srebrna 12”, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem: 
.............................. zł brutto (słownie brutto: ..................................................................................................), w tym: 

1)  Gala Nagroda Prezydenta w dniu 22.10.2019 r.  za wynagrodzeniem ...................................... zł brutto 
(słownie:  ....................................................................................................... zł brutto) 

2) Gala wręczenia nagrody im. Janiny Paradowskiej i J. Zimowskiego w dniu 23.10.2019 r.  za 
wynagrodzeniem....................................zł brutto (słownie: ............................................................................ 
zł brutto).                                                         

     
Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia. 
 
Ponadto oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni.  
  

     

 
        ________________________________ 

       Data i podpis Wykonawcy    

 


