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ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Przedmiot zamówienia

Muzeum Narodowe w Szczecinie prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług związanych z
doradztwem z zakresu pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020 (oś priorytetowa VIII) oraz przygotowaniem dokumentacji
aplikacyjnej na realizację zadania w ramach ww. programu pod roboczą nazwą: Przebudowa i
remont budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem dziedzińca w
ramach programu: „Modernizacja, wyposażenie i zabezpieczenie części zabytkowego gmachu
Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 pod funkcje wystawiennicze,
digitalizacyjne i edukacyjne. Przebudowa dziedzińca pod zadaszone ekspozycje Działów
Archeologii, Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi Muzeum Narodowego w Szczecinie”

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności:
a) Opracowanie studium wykonalności do projektu oraz ,
b) Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem pozostałych wymaganych załączników,
2. Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie również:
a) Doradztwo w sprawach proceduralnych związanych z aplikowaniem o środki finansowe z PO IiŚ,
b) Poprawa, uzupełnianie, składanie ewentualnych wyjaśnień do w/w dokumentów na żądanie
Instytucji Wdrażającej PO IiS podczas procedury oceny złożonych dokumentów w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie,

c) Opracowywania projektów korespondencji z Instytucją Wdrażająca PO IiŚ w zakresie odpowiedzi
na otrzymane zapytania,
d) Udział w spotkaniach i naradach wewnętrznych oraz konsultacjach zewnętrznych związanych z
fazą przygotowawczą projektu celem wypracowania rozwiązań korzystnych dla Muzeum w zakresie
realizowania i finansowania zadania,
e) Sygnalizowanie potencjalnych lub faktycznych zagrożeń związanych z pokryciem finansowym
inwestycji lub naruszeniem wytycznych wskazanych w PO IiŚ
3. Opracowane dokumenty muszą odpowiadać wymogom określonym w:
a) Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VIII,
b) wytycznych określonych przez Instytucję Wdrażającą PO IiŚ,
c) powszechnie obowiązujących przepisach zarówno krajowych jak i unijnych, których zakres obowiązywania
dotyczy realizacji przedmiotowego projektu
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