
  
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33 z dnia 10.07.2014 r. 
 

PROTOKÓŁ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

na dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej 

1 . Przedmiot zamówienia:  

Produkcja i dostawa scenografii wystawy czasowej pt. „Rzemieślnicze historie” według projektu 

Zamawiającego – nr ref. MW/ZP/5/DK/2019 

2. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych - 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.).  

Kategoria zamówienia: 

 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 

 

3. Uzasadnienie wyboru trybu: 

□ Dostawa i/lub usługa jest zakresu działalności twórczej lub artystycznej albo związanej z 

prawami wyłącznymi wykonawcy* 

 

Uzasadnienie faktyczne stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

(napisać faktyczne uzasadnienie) 

 

     X    Dostawa i/lub usługa może być wykonana przez więcej niż jednego wykonawcę 

4.  W dniu 27.11.2019 r. 

  X     upubliczniono ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na stronie internetowej 

https://muzeumwarszawy.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-w-zakresie-dzialalnosci-

kulturalnej-o-wartosci-powyzej-30-tys-i-ponizej-207-tys-euro/ 

       󠇀  zwrócono się do wykonawcy (podać nazwę/imię i nazwisko wykonawcy)  

           z  zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości i warunków wykonania przedmiotowego  

    zamówienia. 

5. Po upublicznieniu ogłoszenia w BIP powiadomiono następujących wykonawców: 

1) Studio Alena Trafimava, ul. Mickiewicza 37/58,01-625 Warszawa, NIP: 701-02-72-169 

2) Ferwor Paweł Paciorek, Aleja Wyzwolenia 12/12, 00-570 Warszawa, NIP: 826-213-94-30 

3) Krzysztof Ruść, ul. Górczewska 181/207G, 01-459 Warszawa 

6. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 43 050,00 zł brutto  
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33 z dnia 10.07.2014 r. 
 
7. Uzyskano następujące oferty stanowiące załącznik do niniejszego formularza  

W wyznaczonym terminie przez Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Data i godzina 

wpłynięcia oferty 

Cena brutto Kryterium „Cena” 

1. Ferwor Paweł Paciorek, Aleja 

Wyzwolenia 12/12, 00-570 

Warszawa, NIP: 826-213-94-30 

 

Oferta wpłynęła 

w dniu 

29.11.2019, 

godz. 13.01 

33 087,00 100% 

2.  Studio Alena Trafimava, ul. 

Mickiewicza 37/58, 01-625 

Warszawa, NIP: 701-027-21-69 

 

Oferta wpłynęła 

w dniu 4.12.2019, 

godz. 19.27 

63 200,00 52 % 

 

8 . Kryteria wyboru wykonawcy inne niż cena: 

Cena 100% 

9. W wyniku oceny ofert: 

1) za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: Ferwor Paweł Paciorek, Aleja Wyzwolenia 

12/12, 00-570 Warszawa, NIP: 826-213-94-30 

  

            cena oferty: 33 087,00 brutto 

 

     Uzasadnienie wyboru wykonawcy/zawarto umowę z następującym wykonawcą:  

2) nie wybrano najkorzystniejszej oferty z powodu: nie dotyczy 

󠇀 w wyniku zapytania ofertowego nie otrzymano jednej/dwóch ważnych ofert:   

󠇀 inne:  

 

        

Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji z Publicznością 

/Mateusz Labuda/  

    

  


