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Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 24.08.2022 r. 

Zamawiający 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

Tryb udzielenia zamówienia  

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, 
udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 25, 872, 1079), pn.:  
usługa polegająca na realizacji działań promocyjnych dotyczących wystawy świetlno-muzycznej pn. 
„Królewski Ogród Światła”, Znak sprawy DRHS.2402.1.PSP.2022 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w 

rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach 

udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obejmuje również podwykonawców, 

dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy 

przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.  

Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku 

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), który 

ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie 

się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Kod CPV:  
79342200-5 Usługi w zakresie promocji 
79342000-3 Usługi marketingowe 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do Zapytania 
ofertowego oraz we Wzorze umowy zawarty w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-promocji-8771
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-marketingowe-8769


 

2. Termin wykonania zamówienia : 

2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: 8.09.2022 
2.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 28.02.2023 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  

Paulina Szulist-Płuciniczak, e-mail: pszulist@muzeum-wilanow.pl  
Justyna Zwierzyńska-Panfil, email: jpanfil@muzeum-wilanow.pl  

4. Warunki udziału w postępowaniu  

4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 
czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi (umowy) o łącznej wartości co 
najmniej 100 000,00 zł brutto, polegających na planowaniu i organizacji działań promocyjno-
marketingowych związanych z realizacją wystaw muzealnych/cykli wydarzeń kulturalnych (jak 
wystawy czy koncerty).  

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w 
walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na 
dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie 
Zamówień Publicznych.  

Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz usług 
(umów) stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z załączeniem dowodów określających, czy 
zamówienie to zostało wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 

4.2 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli wykaże, iż do realizacji przedmiotu 
zamówienia skieruje osobę która posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w planowaniu i 
realizacji działań promocyjnych takich jak: wernisaże, sesje zdjęciowe, wydarzenia/konferencje 
prasowe lub współprace z influencerami. 

W celu potwierdzenia powyższych wymagań Wykonawca przedstawi portfolio kierowanej osoby wraz z 
wykazem prowadzonych kampanii, zleceń oraz linkami do prowadzonych/realizowanych wydarzeń. 
Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty 
przedstawi Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego. 

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

5.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena” (C): Sposób obliczenia 
(liczba punktów oferty ocenianej) = (cena (brutto) najniższa/ cena (brutto) badanej oferty)*50 

5.2. Kryterium „Doświadczenie (D)”: w kryterium ocenie poddane zostaną poprzednie realizacje 
Wykonawcy dot. realizacji kampanii promocyjnych produktów, serii produktów, wydarzeń o charakterze 
kulturalnym (jak wystawy czy koncerty) lub sportowym i/lub wydarzeń dedykowanych dzieciom. W celu 
udokumentowania kryterium należy wraz z Formularzem Oferty złożyć portfolio z wyborem 
promowanych wydarzeń, produktów wraz z opisem kampanii promocyjnych, materiałem zdjęciowym 
oraz uzyskanymi rezultatami. Portfolio powinno zostać przygotowane w formacie pdf i wysłane na adres 
email: pszulist@muzeum-wilanow.pl i jpanfil@muzeum-wilanow.pl. W kryterium „Doświadczenie (D)” 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt. 

mailto:pszulist@muzeum-wilanow.pl
mailto:jpanfil@muzeum-wilanow.pl
mailto:pszulist@muzeum-wilanow.pl
mailto:jpanfil@muzeum-wilanow.pl


 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Doświadczenie (D)”: 

Sposób obliczenia: 
Wykonawca, który wykaże realizację co najmniej 5 kampanii promocyjnych, w tym co najmniej jednej 
dot. wydarzeń o charakterze kulturalnym – otrzyma 50 pkt. 
Wykonawca, który wykaże realizację co najmniej 3 kampanii promocyjnych w tym co najmniej jednej 
dot. wydarzeń o charakterze kulturalnym – otrzyma 30 pkt. 
Wykonawca, który wykaże realizację co najmniej 1 kampanii promocyjnej – otrzyma 10 pkt. 

5.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość  punktów w 
ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 

5.3. Punkty uzyskane w obu kryteriach są sumowane wg wzoru: 
„Cena (C)” + „Doświadczenie (D)”= wynik Wykonawcy 

5.4. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

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.PSP.2022 
6.3. Termin składania ofert: do dnia 30.08.2022 r. godz. 11:00 

7. Informacje dodatkowe: 

7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
7.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 
7.3. Do oferty prosimy dołączyć: 

7.3.1. wykaz wykonanych usług (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi określonemu w ust. 
4 pkt 4.1 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego, 

7.3.2. wykaz osób w zakresie odpowiadającym warunkom określonym w ust. 4 pkt 4.2 niniejszego 
zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego, 

7.3.3. informację RODO o treści określonej w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 
7.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 
7.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy ze Wykonawcą. 
7.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru umowy stanowiącego 

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
7.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zamówienia w każdym czasie 

bez podania przyczyn. 
7.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona na stronach BIP Muzeum. 

8. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz osób 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz usług (umów) 
5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy 

mailto:pszulist@muzeum-wilanow.pl


 

6) Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – informacja RODO 

ZATWIERDZAM 

Magdalena Całka 
Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  


