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Warszawa, dnia 08.02.2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia publicznego z zakresu działalności kulturalnej zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.), dot.: 

Opieki nad pasieką Ule Króla (ule współczesne i historyczne), będącą częścią 

przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pod nazwą: „Ogród, Kuchnia, Stół - 

2021”(zakres A); i prowadzenie warsztatów/kursów/ pokazów w ramach 

wspomnianego przedsięwzięcia (zakres B). 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Opieka nad pasieką Ule Króla (ule współczesne i 

historyczne), będącą częścią przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej pod nazwą: 

„Ogród, Kuchnia, Stół - 2021”(zakres  A); i prowadzenie warsztatów/kursów/ pokazów 

w ramach wspomnianego przedsięwzięcia (zakres  B).  

1.1.1. W zakres A zamówienia  wchodzi: 

a) postawienie 6 uli współczesnych (2 typy: leżak i stojak) we wskazanym przez 

Muzeum miejscu - jest to koszt jednorazowego postawienia uli przez oferenta,  

b) utrzymanie 6 rodzin pszczelich w ulach- koszt roczny (całoroczna opieka, 

podkarmianie wiosenne i jesienne, utrzymanie ras łagodnych i ewentualna 

wymiana matek, wykonanie odkładów, interwencja w przypadku wystąpienia 

rójki, zakup leków, przygotowanie gniazda do zimowania, ubezpieczenie OC 

(wszystkie niezbędne narzędzia do pracy, urządzenia, materiały i leki Oferent 

zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt), 

c) pozyskanie i konfekcjonowanie z uli miodu, analiza pyłkowa miodu- koszt 

pozyskania miodu i rozlania go do słoików zakupionych przez Oferenta (po 

uzgodnieniu gramatury słoików z Muzeum) przy założeniu 120 kg (etykiety 

zapewnia Muzeum) 

d) utrzymanie zasiedlonej kłody bartnej (średnica ok 70 cm) - koszt roczny 

materiałów jak i utrzymania zapewnia oferent, 

e) dostarczenie 3 kuszek i zasiedlenie przynajmniej jednej z nich, całoroczna opieka 

nad nimi - koszt roczny materiałów jak i utrzymania zapewnia oferent 

Wartość zamówienia dla w/w zakresu A stanowi skalkulowana suma kosztów 

wszystkich w/w elementów składowych.  

1.1.2. W zakres B zamówienia zakres B wchodzi : 

a) prowadzenie zajęć edukacyjnych w pasiece Ule Króla z elementem "zaglądania do 

żywego ula" i wątkami historycznymi (czas trwania jednych zajęć 1,5 h), zajęcia na 

zapisy z wyprzedzeniem tygodniowym, odbywające się stacjonarnie w zależności 

od pogody w sali edukacyjnej / w pasiece - przewidywana ilość zajęć 10, muzeum 

zapewnia uczestnikom (dzieci i młodzież szkolna) stroje pszczelarskie i wszystkie 

niezbędne materiały do uczestniczenia w zajęciach, maksymalna liczba osób w 

grupie pod opieką pszczelarza w czasie zajęć: 15,  
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b) prowadzenie kursu pszczelarskiego dla osób dorosłych (czas trwania jednych zajęć 

2h) - zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego z oferentem grafiku 

spotkań (preferowane soboty, niedziele), spotkania online, stacjonarnie w sali 

edukacyjnej i w pasiece- przewidywana ilość spotkań 20, muzeum zapewnia 

uczestnikom stroje pszczelarski i wszystkie niezbędne materiały do uczestniczenia 

w zajęciach, maksymalna liczba osób w grupie: 15,  

c) poprowadzenie kursu wyplatania kuszek (czas trwania jednych zajęć 2h) - zajęcia 

odbywają się według wcześniej ustalonego z oferentem grafiku spotkań 

(preferowane soboty/niedziele), spotkania stacjonarne w sali edukacyjnej i w 

pasiece- przewidywana ilość spotkań 4, muzeum zapewnia uczestnikom wszystkie 

niezbędne materiały do uczestniczenia w zajęciach,  

d) pokaz dziania barci i wyplatania kuszki (czas trwania jednego pokazu 2h) - pokazy 

odbywają się według wcześniej ustalonego z oferentem grafiku (preferowane 

soboty/niedziele w okresie wakacyjnym), pokazy odbywają się w przestrzeni 

ogrodowo-parkowej na terenie muzeum, w stylizowanym stroju z epoki, z 

wykorzystaniem rekonstrukcji narzędzi z epoki, przewidywana ilość pokazów 5, 

muzeum zapewnia oferentowi strój i niezbędne narzędzia do pokazu 

Wartość zamówienia dla w/w zakresu B  stanowi skalkulowana suma kosztów 

wszystkich w/w elementów składowych. 

1.2. Kod CPV:  

a) 77900000-9: Usługi pszczelarskie 

b) 80000000: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

2. Termin wykonania zamówienia:    

1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31marca 2022 r. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: Paulina Szulist- 

Płuciniczak pszulist@muzeum-wilanow.pl  

4. Opis warunków zamówienia dla obu zakresów A i B 

4.1. Zdolność techniczna lub zawodowa- warunek zostanie spełniony, jeśli Oferent: 

4.1.1. *wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie, co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na opiece nad pasieką 

(prowadzeniu pasieki) składającą się z minimum 6 (sześciu) uli współczesnych 

oraz utrzymaniu w tych ulach  6 (sześciu) rodzin pszczelich 

*Warunek również zostanie spełniony, jeśli Oferent  wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat prowadził 

własną pasiekę składającą się z minimum 6 (sześciu) uli współczesnych  oraz utrzymywał w tych 

ulach  6 (sześć) rodzin pszczelich 

4.1.2. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

należycie, co najmniej dwie usługi (umowy) o łącznej wartości co najmniej 

mailto:pszulist@muzeum-wilanow.pl
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10 000,00 zł brutto** polegające prowadzeniu zajęć edukacyjnych w zakresie 

szeroko rozumianego pszczelarstwa. 

**Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu w 

walutach innych niż PLN Oferent , a także Zamawiający, przeliczy według średniego kursu NBP na 

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w 

Biuletynie Zamówień Publicznych 

4.1.3. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej jedną osobę 

posiadającą następujące kwalifikacje (wykształcenie)  zawodowe: technik 

pszczelarz, potwierdzone zdanym egzaminem z kwalifikacji RL. 04 i/lub RL. 17 

(certyfikatem, dyplomem, świadectwem) wystawionym przez OKE lub instytucję 

certyfikującą lub równoważne*** 

**Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły kwalifikacje we 

wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy 

odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wymienione w pkt. 4.1.3. wymagania należy traktować, jako minimalne wymaganie 

Zamawiającego - obowiązkiem Oferenta  jest zapewnienie doświadczonego personelu, 

posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o 

następującym znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 
1. Łączna cena brutto za realizację  zamówienia (suma 

ceny brutto za wykonanie zamówienia w zakresie A oraz  
ceny brutto za wykonanie zamówienia w zakresie B 

80 

2. Jakość, doświadczenie i kwalifikacje  20 

5.2. Sposób oceny ofert  

5.2.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Łączna cena brutto” 

(C):    

a) Sposób obliczenia   C: 

                                                                Łączna cena (brutto) najniższa  
(C) liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x  80 

                                                                            Łączna cena (brutto) badanej oferty  
 

b) Łącznie w kryterium „Łączna cena brutto” (C)  można uzyskać  80 punktów. 

 

5.2.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „JAKOŚĆ - 

DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE   (J)”: 

5.2.2.1. Zamawiający oceni ofertę Oferenta w kryterium „JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE  I 

KWALIFIKACJE   (J)”, z uwzględnieniem następujących podkryteriów: 
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a) podkryterium – doświadczenie Oferenta w pracy z dziećmi i młodzieżą (d1) – 
10% - 10 pkt, 

b) podkryterium – doświadczenie i kwalifikacje Specjalisty ds. opieki na pasieką 
(prowadzenia pasieki) oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć 
edukacyjnych specjalistycznych (d2)– 10% - 10 pkt, 

5.2.2.2. Zamawiający oceni ofertę Oferenta  w kryterium „Jakość - doświadczenie i 

kwalifikacje  (J)” na podstawie złożonego wraz z ofertą Wykazu na potrzeby 

oceny w kryterium „JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE   (J)” 

sporządzonego na podstawie załącznika A (zwanego dalej Wykazem) do 

Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

5.2.2.3. Zamawiający oceni Wykaz przyznając punkty w następujący sposób: 

5.2.2.3.1. W zakresie podkryterium – doświadczenie Oferenta w pracy z dziećmi i 

młodzieżą (d1): 

a) za udokumentowaną przez Oferenta  współpracę w ciągu ostatnich 3 lat z 
dwoma firmami /instytucjami (przy realizowaniu projektów edukacyjnych 
mieszczących się w zakresie tematycznym odpowiadającym przedmiotowi 
zapytania ofertowego – zakres B) Zamawiający przyzna ofercie w 
przedmiotowym podkryterium  (d1) 10 punktów, 

b) za udokumentowaną przez Oferenta współpracę w ciągu ostatnich 3 lat z 
jedną firmą /instytucją (przy realizowaniu projektów edukacyjnych 
mieszczących się w zakresie tematycznym odpowiadającym przedmiotowi 
zapytania ofertowego – zakres B) Zamawiający przyzna ofercie w 
przedmiotowym kryterium  (d1) 0 punkty, 

c) Łącznie w podkryterium „doświadczenie Oferenta w pracy z dziećmi i 
młodzieżą (d1) oferta może uzyskać 10 punktów. 

5.2.2.3.2. W zakresie podkryterium – doświadczenie i kwalifikacje Specjalisty ds. 

opieki na pasieką (prowadzenia pasieki) oraz prowadzenia 

specjalistycznych zajęć edukacyjnych (d2): 

a) w przypadku wykazania przez Oferenta , iż  do realizacji zamówienia 
skieruje dodatkową osobę (ponad osobę wymienioną w ust 4 pkt 4.1.3 
niniejszego zapytania ofertowego) na stanowisko Specjalisty ds. opieki na 
pasieką (prowadzenia pasieki) oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć 
edukacyjnych posiadającą certyfikat/świadectwo/dyplom/zaświadczenie 
potwierdzający ukończenie kursu/szkolenia w zakresie dziania barci, 
Zamawiający przyzna łącznie 5 punkty (za jedną jak również za więcej niż 
jedną skierowaną osobę), 

b) w przypadku wykazania przez Oferenta , iż  do realizacji zamówienia 
skieruje dodatkową osobę (ponad osobę wymienioną w ust 4 pkt 4.1.3 
niniejszego zapytania ofertowego) na stanowisko Specjalisty ds. opieki na 
pasieką (prowadzenia pasieki) oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć 
edukacyjnych posiadającą certyfikat/świadectwo/dyplom/zaświadczenie 
potwierdzający ukończenie kursu/szkolenia w zakresie wyplatania 
kuszek, Zamawiający przyzna łącznie 5 punkty (za jedną jak również za 
więcej niż jedną skierowaną osobę). 

c) w przypadku wykazania przez Oferenta , iż  do realizacji zamówienia 
skieruje dodatkową/we osobę/y (ponad osobę wymienioną w ust 4 pkt 4.1.3 
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niniejszego zapytania ofertowego) na stanowisko Specjalisty ds. opieki nad 
pasieką (prowadzenia pasieki) oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć 
edukacyjnych posiadającą/ce zarówno: 

 certyfikat/świadectwo/dyplom/zaświadczenie potwierdzający 
ukończenie kursu/szkolenia w zakresie dziania barci, 

jak i 

 certyfikat/świadectwo/dyplom potwierdzający ukończenie 
kursu/szkolenia/ zaświadczenie w zakresie wyplatania kuszek,  

Zamawiający przyzna łącznie 10 punktów (za jedną jak również za więcej niż 
jedną skierowaną osobę) 

d) w przypadku nie wykazania przez Oferenta , iż  do realizacji zamówienia 
skieruje dodatkową/we osobę/y (ponad osobę wymienioną w w ust 4 pkt 4.1.3 
niniejszego zapytania ofertowego) na stanowisko Specjalisty ds. opieki na 
pasieką (prowadzenia pasieki) oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć 
edukacyjnych, Zamawiający przyzna 0 punktów 

5.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

5.3.1.  XX = C +J 

gdzie:  

XX - to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie, 

C - to liczba punktów przyzna dla oferty, w kryterium „Łączna cena brutto” (C) 

J  - to  liczba punktów przyzna dla oferty w kryterium „Jakość – doświadczenie i 

kwalifikacje” (J),  

gdzie J=d1+d2, a: 

d1- to liczba punktów przyzna dla oferty w podkryterium „doświadczenie 

Oferenta w pracy z dziećmi i młodzieżą” (d1) 

d2 - to doświadczenie i kwalifikacje Specjalisty ds. opieki na pasieką 

(prowadzenia pasieki) oraz prowadzenia specjalistycznych zajęć 

edukacyjnych (d2) 

5.4. W przypadku nienależytego wypełnienia lub niezałączenia do formularza oferty 

(stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) Wykazu na potrzeby oceny 

oferty w kryterium „JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE   (J)” (sporządzonego 

na podstawie załącznika A do Formularza oferty),  umożliwiającego Zamawiającemu w 

jednoznaczny sposób ocenę oferty w przedmiotowym kryterium, oferta Oferenta 

zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

5.5. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku  

5.6. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej 

określonych kryteriów oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Oferent , który ją 

złożył, nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
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6. Miejsce i termin składania ofert: 

6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: pszulist@muzeum-wilanow.pl  

6.2. W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DRHS.2402.1-2.P.S-P.2021”  

7. Termin składania ofert:  19 lutego 2021 r. do godz. 12:00  

8. Informacje dodatkowe: 

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

8.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty wraz z załącznikiem A,  stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8.3. Do oferty prosimy dołączyć: 

8.3.1. wykazu usług (umów)  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi (umowy) zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Oferent  nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Oferenta  -  o treści określonej w załączniku nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego, 

8.3.2. wykazu osób, skierowanych przez Oferenta  do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego 

8.3.3. informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w 

załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

8.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków 

realizacji zamówienia, podejmie negocjacje z Oferentem, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza, 

8.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego 

zobowiązania do zawarcia umowy z Oferentem. 

8.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru 

stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 

8.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyn. 

8.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczone w BIP. 

8.9. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Oferenta do 

uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub 

mailto:pszulist@muzeum-wilanow.pl



