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ZAPYTANIEOFERTOWE

W zwiqzkuz rea|izacjqprojektupn. Aranżacjapoziomu I7o ZKWK Guido wraz ze zmianqjego
Programu
w ramach RegionaInego
ze środkówUnii Europejskiej,
funkcji dofinansowanego
operacyjnegoWojewództwa Ś|qskiegona |ata foo7-fol3 Priorytet 6 Zrównowazony rozwoj
Poddziatanie
6.2,t,RewitaIizacja
obszarówzdegradowanych,
6.2 RewitaIizacja
miast,Działanie
duzemiasta.
Muzeum Górnictwa Węg|owego w Zabrzu, zapraszado ztożeniaoferty cenowej dotyczqcej
na'
zamówieniapoIegajqcego
Zadaniepod nazwq:

Nadzór nad realizacjqzadania polegającegona Aranżacjipoziomu 170 ZKWK Guido wraz ze
zmianąjego funkcii.

1. Zakresprzedmiotuzamówienia:
. udziatw przygotowywaniu
wykonawcówotrzymanychw
odpowiedzina pytaniapotencjaInych
trakcie proceduryprzetargowej,
- konsu|tacjemerytorycznezłożonych
ofert,
- współpracana etapiewyboruwykonawców,
- udziałw odbiorachczęściowych
zadania,
zakresurzeczowego
z reaIizacjq
zwiqzanych
- udziałw odbiorachkońcowychzwiqzanych
zadania,
zakresurzeczowego
z reaIizacjq
- nadzormerytorycznynad reaIizacjq
zadania,
- bieżqcaweryfikacjazatoienprojektuorazjeś|izajdzietaka potrzeba- proponowanierozwiqzan
uwarunkowańtechnicznychw obszarzeinwestycji,
z rzeczywistych
zamiennychwynikajqcych
- udziatw spotkaniach
rea|izacji
zadania,
dotyczqcych
roboczychi konsu|tacyjnych
. nadzór nad prawidtowym
w ramachumów
i budowlanych
wykonywaniemprac montażowych
zawartychw celu realizacjizadania,
- prowadzeniedokumentacjifotograficznej
z postępuprac,

2. Warunkijakie musi spełnić
firma:
o

projektówaranżacji,
doświadczenie
w nadzorowaniu

.

doświadczenie
w wykonywaniu
z|eceńd|ainstytucjiku|tury,
ze szczegó|nym
uwzg|ędnieniem
muzeów,

o

p|astycznych
w wykonywaniu
doświadczenie
aranżacji
wystawmuzeaInych,

o

doświadczenie
w nadzorowaniu
i opracowywaniu
wydarzeńartystycznych,

o

w adaptowaniui wykorzystaniu
doświadczenie
techno|ogii
mu|timediaInych
na potrzeby
muzealnictwa,

o

i przygotowywaniu
doświadczenie
W opracowywaniu
interaktywnych
stanowisk
i wystawienniczejmuzeów,
edukacyjnychw przestrzen

o

prezentacji
w przygotowaniu
mu|timediaInych
wyświet|anych
doświadczenie
w techno|ogii
3D,

o

w produkcjiformdokumentaInych
dIatelewizji,
doświadczenie

o

radiowych,
doświadczenie
w produkcjid|arozgtośni

o

w produkcjifiImówedukacyjnych,
doświadczenie

o

w produkcjifiImówpromocyjnych,
doświadczenie

o

umiejętność
ocenieniareaIizacjiprojektówartystycznych.

3. Wytyczne dotyczqcewizyt:
o

n i e m n i e jn i ż

o

nie więcejniż16 wizyt

4. Wytyczne dotyczqcewynagrodzenia:
o

Looo/o
wartościwynagrodzenia,po dokonaniuwszystkichprac odbiorowychw ramach
zadania.

5. Termin związaniaofertq:30 dni
oferta musi być zlozonaw formie pisemnej.
oferta musi być ztozonaw językupolskim.
Cenaoferty musi byćpodanaw PLN cyframii słownie,do dwóch miejscpo przecinku'
ofertę nalezyztozyćna formu|arzuo treścizgodnej
zzatqcznikiem
nr 2.

5.Terminrea|izacjizamówieniaoddniapodpisaniaumoWy
do 15.10.2015
r

7. Kryteriumoceny ofert:cena 100%.
7a najkorzystniejszq
ofertqzostanieuznanaofertaz najniŹszq
cenq.

8. Uwagi
- nie dopuszczasię moż|iwości
składania
częściowych
ofert;
- nie dopuszczasię moż|iwości
zaIiczkowania;
- wynikirozstrzygnięcia
zostanqzamieszczonena stronieinternetowej
www.muzeumgornictwa.
pl

9. Termin składaniaofert:5 dni
ofertę prosimyprzestać|ubdostarczyćna załqczonym
Formu|arzu
ofertowymna adres:Muzeum
GórnictwaWęglowegow Zabrzu,ul.Jodłowa59, 41-8ooZabrze,faksem(nr 3f 277-71'-25)
drogq
mai|owqna adres: ofertv(dmuzeumgornictwa.pl.
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