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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Przedmiot zamówienia
Muzeum Narodowe w Szczecinie prosi o złożenie oferty cenowej na „Wykonanie wstępnej koncepcji
wizualnej aranżacji ekspozycji stałej w nowym budynku Centrum Nauki w Szczecinie”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zakres opracowania obejmuje:
a) Część rysunkową w skali 1:200 obejmującą rzuty przestrzeni ekspozycyjnych (pomieszczenia nr: 00.37,
10.31, 20.32 o łącznej powierzchni 3704,96 m2 wg zatwierdzonej w kwietniu 2017 r. przez
Zamawiającego ostatecznej koncepcji autorstwa PP Płaskowicki i Partnerzy w Warszawie),
b) Część rysunkową w skali 1:200 obejmującą charakterystyczne przekroje przestrzeni ekspozycyjnych w
ilości min. 6 szt. (po 2 na każdą przestrzeń ekspozycyjną),
c) Część rysunkową obejmującą wizualizacje komputerowe wykonane w standardzie SketchUp w
minimum 4 ujęciach dla każdej przestrzeni ekspozycyjnej,
d) Część opisową obejmującą: ogólną charakterystykę poszczególnych przestrzeni ekspozycyjnych,
wykaz wytypowanych zjawisk i eksperymentów z zakresu fizyki zjawisk falowych, wykaz muzealiów
wytypowanych do prezentacji na ekspozycji, ogólny opis ścieżki zwiedzania ekspozycji, ogólny opis
przyjętych rozwiązań technicznych wraz z wytycznymi dla dalszych etapów prac projektowych
związanych z przygotowaniem ekspozycji,
e) Prezentację w formacie .pps,
f) Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji wyposażenia wystawy stałej.
g) Koncepcja zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
h) Koncepcja zostanie opracowana na podstawie wytycznych Zamawiającego.
i) Koncepcja zostanie przekazana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej (oprawionej jako teczki
formatu A3 poziom) i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CDR lub DVD ) pliki zapisane w
formatach .pdf, .dwg, .doc i .xls) .
3. Termin wykonania przedmiotu umowy:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
4. Przekazanie przedmiotu umowy
a) Wykonawca, w terminie zgodnie z pkt 3 przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w wersji
elektronicznej na płycie CD.
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b) Po otrzymaniu przedmiotu umowy Zamawiający - w ciągu 7 dni – dokona jego sprawdzenia. Po
jego sprawdzeniu i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonany, Zamawiający podpisze
protokół zdawczo – odbiorczy, stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT. Jeżeli Zamawiający
podczas jego sprawdzenia stwierdzi wady, zwróci go Wykonawcy do poprawy.
c) Zamawiający ma prawo wglądu w przedmiot umowy i wszystkie jego elementy oraz prawo
wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

Bardzo proszę o podanie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego ( netto i brutto).
Proszę o odpowiedz do dnia 19.06.2017 r.
Oferty prosimy składać na adres: biuro@muzeum.szczecin.pl;
Kontakt w sprawie: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych p. Hanna Podsiadła, tel. +4891 43 15 240.

Z poważaniem

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu +4891 43 15 204
Potwierdzam otrzymanie pisma w dniu ……….…. ………….2017 r. o godz. ……...……..
…………………………………………
podpis osoby przyjmującej korespondencję
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