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OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU 

z zakresu działalności kulturalnej 
 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
 
Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; Zarządzenie Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących 
zamówień do dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej dokonywanych  
przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
lub przez niego nadzorowane.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia (art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy – Pzp), których wartość jest 
większa niż 130.000 zł. netto, a poniżej progów „unijnych” określonych na podstawie 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
I. Zamawiający: 
I. 1) Nazwa i adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl. W. Bartoszewskiego 1,  
80-862 Gdańsk. 
I. 2) Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury. 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Organizacja obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku w dniu 1.09.2022 r. 
 
Opis przedmiotu zamówienia i warunków udziału, w tym termin składania prac/ofert, 
kryteria wyboru, warunki umowy itd./ szczegółowy opis z niezbędnymi informacjami: 
stanowi załącznik nr…..do niniejszego ogłoszenia:  
 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku organizuje uroczyste obchody związane z 83. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej. Główne aktywności odbędą się w dniach 28 sierpnia – 1 września 
2022 r. w MIIWŚ oraz na półwyspie Westerplatte. Jest to wydarzenie o charakterze 
ogólnopolskim, w którym wezmą udział zaproszeni goście w tym rodziny Westerplatczyków, a 
także wszyscy zainteresowani.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia: 
Na zamówienie składać się będą: 
 
1. Organizacja wystawy pn. «Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców    

Westerplatte” na teren Westerplatte 
Zakres zamówienia:  
• dostarczenie i montaż/demontaż namiot przeziewny o wymiarach 5x10 m z podłogą 

drewnianą stanowiącą stabilizację konstrukcji, oświetlenie wewnętrzne z 
zastosowaniem nagrzewnic, 

• transport wystawy na Westerplatte i powrót, 
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• zapewnienie ochrony obiektów muzealnych na terenie Westerplatte, ekranów, 
prezentacji, mikrofonów, światła i dźwięku w trakcie wydarzenia. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert. Zamówienie będzie składane w trybie 
niekonkurencyjnym.  
 
2. Organizacja relacji radiowych z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - „ Dzień  

z Radiem” 

• Mobilne studio radiowe, 

• Zamówienie obsługi reporterskiej z wydarzenia. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert. Zamówienie będzie składane w trybie 
negocjacji z jednym wykonawcą.  

 
3. Organizacja pobytu gości i rodzin Westerplatczyków - uczestników Obchodów 

Zakres zamówienia: 

• Zakup biletów lotniczych, PKP, koszty noclegów, zakwaterowania, posiłków 
(śniadania) dla grupy ok. 60 osób, 

• Zapewnienie transportu na miejscu w Gdańsku. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert. Zamówienie będzie składane w trybie 
konkurencyjnym.  
 
4. Organizacja koncertu pn. „Wstanie świt” związanego z tematyką wybuchu II Wojny 

Światowej. 
Zakres zamówienia: 

• zaproszenie artysty do wykonania koncertu,  

• pokrycie kosztów podróży, 

• zapewnienie techniki zgodnej z wymogami artysty, 

• strojenie fortepianu, 

• wypożyczenie fortepianu, 

• zapewnienie akustyka, 

• pokrycie kosztu podróży akustyka, 

• zamówienie cateringu dla artysty i gości, 

• zamówienie garderobianej, 

• zapewnienie konferansjera koncertu. 

• Miejsce: Sala Konferencyjna im. Jana Olszewskiego w budynku Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku w dniu 1 września 2022 r. godz. 19:00 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert. Zamówienie będzie składane w 
ramach negocjacji z jednym wykonawcą. 
 
5. Organizacja oksfordzkiej debaty młodzieżowej, 

Zakres zamówienia: 
• zapewnienie obsługi debaty przy udziale sędziów debaty, młodzieży licealnej, 

wszystkich zainteresowanych dyskusją 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert. Zamówienie będzie składane w trybie 
niekonkurencyjnym.  
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6. Zamówienie etiud teatralnych, 
        Zakres zamówienia: 

•     grupa 8-10 osób (młodzieżowej grupy teatralnej) do prezentacji etiud na  wystawie 
głównej MIIWŚ w Gdańsku, 

• scenariusz, 

• prowadzenie warsztatów teatralnych i z improwizacji, 

• koszt usługi cateringowe dla prowadzących. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert. Zamówienie będzie składane w trybie 
niekonkurencyjnym.  
 
7. Inne zamówienia w ramach organizacji obchodów związanych z 83. rocznicą wybuchu II 

wojny światowej.  
Promocja –  produkcja i emisja spotów radiowych i filmowych, 
Reprezentacja – zakup kwiatów do uroczystości, 
Prelekcje – zapewnienie prelegentów do prezentowanych filmów. 
 
Zamawiający w ww. zakresie zawrze umowy pisemne z wybranymi Wykonawcami. 
 
 
(możliwość załączenia załączników z niezbędnymi informacjami) 
W trybie: konkurencyjnym / negocjacji z jednym wykonawcą, który posiada szczególne 
kwalifikacje/właściwości ze względów technicznych, twórczych związanych z prawami 
wyłącznymi podmiotu zainteresowanego wykonaniem zamówienia/Zamówienie z zakresu 
działalności twórczej/artystycznej.  
(odpowiedni tryb zaznaczyć/wybrać według przesłanek do zastosowania dla danego 
zamówienia) 
 
Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 
 
Gdansk, dnia 08.08.2022 r.  
 
 
 
 
 
 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
/-/ Waldemar Szulc 

 


