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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Opieka nad pasieką Ule Króla (ule współczesne i historyczne), będącą częścią przedsięwzięcia z 

a kresu edukacji kulturalnej pod nazwą: „Ogród, Kuchnia, Stół - 2021”(zakres A); i prowadzenie 

w niej warsztatów/kursów/ pokazów w ramach wspomnianego przedsięwzięcia (zakres B).. 

W zakres A wchodzi : 

1.1.1.  postawienie 6 uli współczesnych (2 typy: leżak i stojak) na wskazanym przez Muzeum 

miejscu  

1.1.2. utrzymanie 6 rodzin pszczelich w tych ulach - całoroczna opieka (podkarmianie 

wiosenne i jesienne, utrzymanie ras łagodnych i ewentualne wymiana matek, wykonanie 

odkładów, interwencja w przypadku wystąpienia rójki, zakup leków, przygotowanie gniazda do 

zimowania, ubezpieczenie OC. Wszystkie niezbędne narzędzia do pracy, materiały i leki oferent 

zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

1.1.3. pozyskanie i konfekcjonowanie miodu, analiza pyłkowa miodu, rozlanie miodu do 

słoików zakupionych przez Wykonawcę (po uzgodnieniu gramatury słoików z Muzeum) przy 

założonym pozyskaniu 120 kg  miodu (etykiety zapewnia Muzeum). 

1.1.4. utrzymanie zasiedlonej kłody bartnej (średnica ok 70 cm) 

1.1.5. dostarczenie 3 kuszek i zasiedlenie przynajmniej jednej z nich, całoroczna opieka nad 

nimi.  

W zakres B wchodzi : 

1.1.6. 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  

1.1.7.  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 pszczelarskie i wszystkie niezbędne 

materiały do uczestniczenia w zajęciach, maksymalna liczba osób w grupie: 15  

1.1.8. 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,  

1.1.9. pokaz dziania barci i wyplatania kuszki (czas trwania jednego pokazu 2h) - pokaz 

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, 
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przewidywana ilość pokazów 5, muzeum zapewnia oferentowi strój i niezbędne narzędzia do 

pokazu. 

2. Harmonogram: 

POZYCJA HARMONOGRAMU  TERMIN REALIZACJI 

zajęcia edukacyjne (według zapisów grup 
szkolnych)    

od 19.04.2021 r. 

prowadzenie kursu pszczelarskiego – po ustaleniu 
z oferentem grafiku 

od 1.04.2021 r. 

prowadzenie kursu wyplatania kuszek – po 
ustaleniu z oferentem grafiku 

od 1.06.2021 r. 

pokazy dziania barci i wyplatania kuszek   01.06-01.09.2021 r. 

 


