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Muzeum Narodowe w Szczecinie 
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin 
 

         Szczecin, dn. 5.01.2015 r. 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie prosi o złożenie oferty na wykonanie kompletnej aranżacji i 
oprawy artystycznej wystawy numizmatycznej oraz zaprojektowanie materiałów promocyjnych do 
tejże wystawy, która realizowana będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Woj. 
Zachodniopomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WZ na lata 2007 – 2013 pn. 
„Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych”. Przewidywany okres realizacji 
wystawy: od 1 marca 2015 r. do końca września 2015 r. 

Szczegółowy zakres przewidywanych prac: 

1. Wykonanie projektów kompletnego wyposażenia wystawy numizmatycznej to jest: 

1.1. Dobór i wykonanie całości obiektów scenograficznych (map, grafik, obiektów z kolekcji 
Muzeum), rozmieszczenie i opracowanie sposobu mocowania ich w przestrzeni Wystawy. 

1.2. Dobór i przygotowanie do druku zdjęć prezentowanych zabytków i ich powiększeń 
(przewidywane formy: druk na szkle, folii samoprzylepnej, fototapeta, PCV). 

1.3. zaprojektowanie infografik oraz pozostałych elementów informacyjnych  przestrzeni 
wystawy w tym podpisów pod obiekty. 

1.4. Ustawienie oświetlenia wystawowego. 

1.5. Plik cyfrowy z materiałami wstępnymi do prezentacji multimedialnej.  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej wystawy numizmatycznej w zakresie:  

2.1. Określenia kolorów farb do pomieszczeń, gablot i wkładów do gablot.  

2.2. Doboru liternictwa oraz użytych do jego wykonania materiałów, jak też techniki jego 
wykonania.  

2.3. Określenie parametrów wykonania żaluzji pionowych.  

2.4. Wizualizacji wystroju gablot 

2.5. Projekt aranżacji materiałów graficznych wystawy.  

2.6. opisu wytycznych do wykonania projektu gablot wystawienniczych na potrzeby sporządzenia 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Prace związane z przygotowaniem projektów materiałów promocyjnych:  

3.1. Przygotowanie projektu graficznego przewodnika (format książki ok. 50 stron).  

3.2. Przygotowanie projektu graficznego plakatu. Również nie jest wyświetlane charakterystyczne 
kółeczko w momencie dotykania ekranu.  

3.3. Przygotowanie projektu graficznego zaproszenia.  
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Oferty cenowe proszę składać w Sekretariacie MNS w terminie do 30 stycznia br. 

Ewentualne pytania proszę kierować do Kierownika Działu Numizmatyki p. Genowefy Horoszko, tel. 
91 43 15 271  

 

 

Z poważaniem 

 


