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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU  
na dostawy i/lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

I. ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Instytucja Kultury 

Nazwa i adres Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie  
ul. Agrykola 1, 01-460 Warszawa 

Strona internetowa www.lazienki-krolewskie.pl 

II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro i poniżej 207 00 euro 

Art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862 ze zm.) w związku z Art. 4d ust 1 pkt 2)  ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) - dostawa i/lub 
usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: 

X     organizacji wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 
teatralnych 

 organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej 

 gromadzenia muzealiów 

 działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Nazwa  
ORGANIZACJA TRANSPORTU OBIEKTÓW NA WYSTAWĘ  
„BLASK ORDERÓW W 100-LECIE ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI” ORGANIZOWANEJ W MUZEUM ŁAZIENKI 
KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE 

 
Określenie przedmiotu oraz 
wielkości lub zakresu zamówienia 
(np. parametry, sposób i miejsce 
realizacji, termin realizacji, istotne 
postanowienia umowy) 
Jeżeli dotyczy grantu – podać 
informacje zgodnie z wymogami 
grantu 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu 
obiektów wskazanych przez Zamawiającego z muzeów 
znajdujących się w kraju i zagranicą do siedziby Zamawiającego 
oraz z powrotem z siedziby Zamawiającego, oraz wykonanie 
niezbędnych prac przy montażu wystawy. 

Transport dzieł sztuki związany jest z organizacją wydarzenia 
kulturalnego – wystawy pt. „Blask orderów w 100-lecie 
odzyskania niepodległości”, która jest zaplanowana w siedzibie 
Zamawiającego w terminie od 8 listopada 2018 r. do 3 lutego 
2019 r. 

Wykonawca musi zapewnić transport drogowy specjalistycznym 
samochodem przystosowanym do transportu dzieł sztuki 
(wyposażony w windę do załadunku skrzyni, klimatyzację, alarm, 
zawieszenie pneumatyczne), zapewnić materiał do 
zabezpieczenia obiektów. Zapewnienie dwóch kierowców na 
trasie przejazdu.  
Transport oraz organizacja konwojów musi odbywać się zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, 
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sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz.U. 2008 r., nr 91,  
poz. 569 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 
zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i 
innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub 
utratą  (Dz.U. z 2014 r., poz. 1240 ze zm.). 

IV. INFORMACJE DODATKOWE 

Zamawiający ma prawo do zaniechania rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w przypadku 
braku uzyskania dofinansowania 

Kryteria oceny ofert X     Cena 100 %                   

 Inne 50% - unikalny program artystyczny 

Termin i miejsce składania ofert / 
negocjacji z wybranym wykonawcą Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie  

ul. Agrykola 1, 01-460 Warszawa  
 
Termin negocjacji/złożenia ofert: 08.10.2018 r. 

 

 


