
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 436500-2012 z dnia 2012-11-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi ekspozycji przez opiekunów ekspozycji na rzecz 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4. Usługa winna być świadczona: 

przez od 6 do 15 osób (opiekunów... 

Termin składania ofert: 2012-11-15  

 

Kraków: Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na rzecz Muzeum 

Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) 

Numer ogłoszenia: 485530 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 436500 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

702 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 263 40 26, faks 12 257 10 34. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi obsługi ekspozycji na 

rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi 

obsługi ekspozycji przez opiekunów ekspozycji na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 

(w organizacji), ul. Lipowa 4. Usługa winna być świadczona: przez od 6 do 15 osób (opiekunów 

ekspozycji) jednocześnie, (świadczenie usługi przez od 6 do 10 opiekunów ekspozycji jednocześnie 

planowane jest w okresach zmiany ekspozycji tj. około 6 tygodni w trakcie całego roku, w 

pozostałym okresie planowane jest świadczenie usług przez od 10 do 15 opiekunów ekspozycji 

jednocześnie), sześć dni w tygodniu (zwykle od wtorku do niedzieli) z wyjątkiem dni w których 

Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających (np. z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=436500&rok=2012-11-07


innych), przez ok 8 godzin dziennie przez każdą z osób (opiekunów ekspozycji) (przewiduje się że 

jeden z opiekunów ekspozycji może świadczyć usługi przez 9 godzin dziennie), ilość osób 

(opiekunów ekspozycji) wykonujących obsługę ekspozycji może zostać okresowo zmniejszona lub 

zwiększona (np. w trakcie zmiany ekspozycji - zmniejszenie zapotrzebowania, przy dodatkowych 

wydarzeniach zwiększenie zapotrzebowania), szczegółowy zakres obowiązków osoby wykonującej 

obsługę ekspozycji (opiekuna ekspozycji) określony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

nr 5 do siwz. Osoby (opiekunowie ekspozycji) wykonujące obsługę ekspozycji muszą posiadać 

znajomość jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do weryfikacji tego warunku każdorazowo przed dopuszczeniem opiekuna ekspozycji do 

wykonywania usługi. Osoby wykonujące obsługę ekspozycji (opiekunowie ekspozycji) przejdą 

szkolenie merytoryczne w zakresie wystawy prezentowanej przez Muzeum (uczestnictwo w 

szkoleniu jest warunkiem dopuszczenia do wykonywania usługi). Usługa będzie świadczona według 

harmonogramu zapotrzebowania na osobo-godziny (godziny pracy opiekunów ekspozycji) 

przedstawianego przez Muzeum na kolejne tygodniowe (od poniedziałku do niedzieli) okresy 

rozliczeniowe przed ich rozpoczęciem, z możliwością ich niewielkich modyfikacji w trakcie 

wykonywania umowy. Muzeum szacuje, iż jego łączne roczne zapotrzebowanie będzie wynosić 

około 38880 osobogodzin.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.12.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 PR Point Bożena Sowa, ul. Batalionu Skała AK 4a/11, 31-273 Kraków, kraj/woj. małopolskie.  



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369360,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 435067,20 

 Oferta z najniższą ceną: 435067,20 / Oferta z najwyższą ceną: 435067,20 

 Waluta: PLN. 

 


