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Warszawa, 4 sierpnia 2020 r.  

ZAPYTANIE CENOWE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 

w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego. 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej: 

1. Ujednolicenie haseł w słowniku Rodzaje obiektów, tj. interdyscyplinarnym słowniku 

typów obiektów muzealnych zawierającym hasła z trzech baz danych 

Zamawiających, obejmujące: 

1) scalenie haseł pochodzących z trzech baz w jeden słownik; 

2) kontrolę logiczną i merytoryczną haseł; 

3) hierarchiczne uporządkowanie haseł; 

4) usunięcie lub włączenie do grupy oboczności haseł zduplikowanych oraz 

synonimicznych; 

5) ujednolicenie pisowni i składni; 

6) kontrolę i korektę ortografii; 

7) mapowanie haseł wzorcowych z hasłami zawartymi w materiale wyjściowym; 

8) tłumaczenie haseł wzorcowych na język angielski; 

9) przygotowanie 2 plików w formacie .xml i .csv przeznaczonych do archiwizacji i 

importu do bazy danych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

10) korespondencyjne konsultowanie z przedstawicielami Zamawiającego najbardziej 

istotnych zmian lub wyjaśnianie wątpliwości. 

Szacunkowa łączna liczba haseł do opracowania wynosi 1800-2000 pozycji. Optymalna struktura 

gotowego słownika powinna wynieść od 2 do 3 poziomów hierarchii. W uzasadnionych sytuacjach, po 

konsultacji z Zamawiającym, możliwe jest stworzenie struktury o większej liczbie poziomów. 

Opracowanie słownika Rodzaje obiektów (punkt 1.) powinno uwzględniać zasady wynikające z 

instrukcji (punkt 2.). 

2. Sporządzenie 4 instrukcji formułowania haseł, opartych na spójnych metodykach 

oraz uwzględniających możliwości i ograniczenia bazy danych stosowanej przez 

Zamawiającego, dla słowników: 

1) Rodzaje obiektów; 

2) Techniki; 

3) Tworzywa (ta instrukcja ma zostać sporządzona z wykorzystaniem wzoru  

dostarczonego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy); 
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4) Słowa kluczowe (ta instrukcja ma zostać sporządzona z wykorzystaniem wzoru  

dostarczonego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy). 

3. Wszystkie instrukcje mają być sporządzone według następujących wytycznych: 

1) Mają być spójne stylistycznie i merytorycznie z dwoma instrukcjami do słowników, 

opracowanymi przez Zamawiającego. Instrukcje te jako wzór dostarczy Zamawiający 

po podpisaniu umowy; 

2) Mają stanowić zbiór wytycznych dla autorów i redaktorów haseł słownikowych, 

gwarantujący zapewnienie jednolitości formy i treści haseł w poszczególnych 

słownikach; 

3) Muszą być sformułowane jasno i możliwie prostym językiem; 

4) Muszą zawierać następujące elementy: 

a) definicja słownika; 

b) zestawienie pól, zasilanych danym słownikiem w bazie danych, stosowanej przez 

Zamawiającego (dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy); 

c) charakterystyka rodzaju haseł zawartych w słowniku (zasady ogólne formułowania 

haseł); 

d) zasady szczegółowe (wyjątki) formułowania haseł – m.in. odstępstwa od zasad 

ogólnych; 

e) szczegółowy opis sposobu zapisu haseł (wytyczne redaktorskie); 

f) przykłady (haseł wzorcowych, oboczności i struktury hierarchicznej); 

g) zdefiniowanie oboczności oraz sformułowanie zasad rozróżniania haseł wzorcowych 

od ich oboczności; 

h) metodykę budowy hierarchii dla każdego ze słowników; 

i) wskazanie zalecanych oraz faktycznie stosowanych przy opracowaniu źródeł 

pozyskiwania haseł wzorcowych. 

4. Wymagane umiejętności Wykonawcy: 

1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ukończonych studiów: historia sztuki, 

konserwacja; 

2) doświadczenie w redagowaniu słowników/tekstów (potwierdzone poprzez 

dostarczenie próbki uporządkowania haseł słownikowych); 

3) znajomość muzealnych i bibliotecznych słowników kontrolowanych (takich jak: ATT, 

ULAN, TGN, VIAF, RKD, British Museum Materials Thesaurus i British Museum 

Object Names Thesaurus, itp.); 

4) znajomość muzealnych lub bibliotecznych baz danych; 

5) mile widziane doświadczenie w pracy w muzeum lub bibliotece; 

6) bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 
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5. Czas na wykonanie zleconych usług: 

3 miesiące od momentu podpisania umowy, z ustaleniem interwałów podlegających kontroli postępu 

prac. Wszelkie wątpliwości i kwestie wymagające rozstrzygnięć powinny być na bieżąco 

konsultowane z przedstawicielem Zamawiającego, którego dane kontaktowe zostaną udostępnione w 

tym celu Wykonawcy po zawarciu umowy. 

6. Informacje dotyczące warunków składania ofert cenowych 

Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 07 sierpnia 2020 r., do godz. 12:00, na adres  

e-mail: msarnowski@muzeum-wilanow.pl w formie wypełnionego formularza cenowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

W tytule maila należy wpisać: Oferta – szacowanie wartości, znak sprawy: SI.2402.1.MS.2020 
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