
  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE1 

 NA PRZYGOTOWANIE EKSPERTYZY MAJĄCEJ NA CELU OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ, 

STRATEGII, WYTYCZNYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO BUDOWY W POLSCE MUZEUM 

HISTORII NATURALNEJ I TECHNIKI (nazwa robocza muzeum). 

Zamawiający: 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

 

Osoba upoważniona do kontaktów:  

Paulina Latoszek - Departament Edukacji i Komunikacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 tel. 22 36 92 649 e-mail: paulina.latoszek@klimat.gov.pl; 

 

I. WSTĘP 

Wobec zidentyfikowanego zapotrzebowania na utworzenie w Polsce nowoczesnej placówki 

muzealnej, która w sposób adekwatny do obecnych oczekiwań i preferencji edukacyjnych odbiorców 

będzie z jednej strony eksponowała dziedzictwo naturalne Polski, polski dorobek naukowy  

i techniczny z zazębiających się dziedzin: klimat, środowisko i energia, z drugiej - w kompleksowy 

sposób prezentowała wielowymiarowe zagadnienia związane z ochroną klimatu, w tym wyzwania 

przyszłości oraz instrumentarium naukowe i techniczne będące odpowiedzią na te wyzwania - 

określona została potrzeba realizacji w pierwszym etapie analizy, która dostarczy informacji 

niezbędnych do zainicjowania wdrożenia przedsięwzięcia w postaci utworzenia muzeum. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy będącej podstawą do budowy w Polsce 

Muzeum Historii Naturalnej i Techniki (nazwa robocza muzeum). W ramach ekspertyzy przewiduje 

się m.in. zbadanie potencjału i zakresu obiektów o podobnym charakterze, zdefiniowanie celu, 

lokalizacji, grup odbiorców, charakteru placówki, zakresu, wystaw, opracowanie wytycznych 

organizacyjno-administracyjnych, finansowych, kadrowych itp. 

III. CEL  

Cel operacyjny projektu: opracowanie ekspertyzy, w tym szczegółowych założeń, strategii, 

wytycznych dla powstania Muzeum Historii Naturalnej i Techniki (nazwa robocza muzeum), które w 

kompleksowy oraz skuteczny sposób przybliży odwiedzającym tematykę związaną m.in. z 

 
1 Na podstawie art. 11, ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. Do niniejszego zapytania nie mają 

zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym nie przysługują środki odwoławcze określone w tej ustawie. 

Zapytanie ofertowe nie jest również ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie wywołuje określonych w nim skutków prawnych. 
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klimatem, energią, środowiskiem, zrównoważonym rozwojem, dziedzictwem naturalnym, 

wpływem człowieka i techniki na stan środowiska oraz na zmiany, jakie w nim zachodzą.  

Cel generalny: Realizacja projektu finalnie przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej 

odbiorców końcowych niniejszego przedsięwzięcia. 

IV. ZAKRES PRAC 

Realizacja inwestycji infrastrukturalnej w postaci opisanego muzeum wymaga przeprowadzenia 

ekspertyzy obejmującej m.in. zmapowanie otoczenia w celu określenia punktu odniesienia dla 

planowanej placówki, określenia wizji i założeń strategicznych, wskazania kluczowych cech tego 

unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, a także zdefiniowania rekomendacji odnośnie do 

lokalizacji, formy prawnej, jak i opracowania koncepcji programowej dla niniejszego muzeum.  

Opracowanie wnioskowanej ekspertyzy pozwoli na zapewnienie niezbędnej wiedzy oraz informacji 

kierunkowych w wyżej opisanym zakresie.  

Zadaniem wykonawcy jest opracowanie szczegółowej ekspertyzy zawierającej dane, o których mowa 

powyżej, które dadzą podstawę do podjęcia decyzji ws. budowy Muzeum. 

Wykonana ekspertyza będzie zawierała co najmniej: 

1) zmapowanie otoczenia – zbadanie/rozeznanie inwestycji/obiektów muzealnych o podobnym 

charakterze – szczególnie obiektów nowoczesnych, prezentujących wystawy multimedialne;  

2) opracowanie wizji muzeum m.in. określenie celów szczegółowych powstania muzeum – na 

podstawie wskazanego przez Zamawiającego celu generalnego, głównych  

i priorytetowych grup odbiorców, charakteru i niepowtarzalnych cech muzeum;  

 

3) opracowanie propozycji dotyczących lokalizacji muzeum m.in. wskazanie obszarów  

o największym potencjale i walorze w zakresie położenia, cech urbanistycznych, 

architektonicznych, w tym wskazanie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na 

środowisko itp.; 

4) opracowanie wytycznych w zakresie organizacyjno-administracyjnym; 

5) oszacowanie przewidywanych kosztów zaplanowania, realizacji i utrzymania tej inwestycji; 

6) przygotowanie wstępnego harmonogramu działań/etapów i szacowanego czasu realizacji 

poszczególnych etapów (przyjmując, że prace projektowe rozpoczną się od początku 2022 r.) 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 14 tygodni od momentu podpisania umowy.  

VI. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Do postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 
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2) posiadają wszelkie uprawnienia i zezwolenia wymagane prawem niezbędne do wykonania 

zamówienia; 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia; 

VII. ELEMENTY OFERTY ZAWIERAĆ BĘDĄ: 

     1. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) zawierający: 

a) nazwę i adres wykonawcy, 

b) dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu, 

c) koszt wyceny (netto i brutto), w tym wartość brutto praw autorskich, 

d) wykaz zrealizowanych projektów dotyczących projektowania przestrzeni publicznych w 

zakresie obiektów użyteczności publicznej o celach edukacyjnych, historycznych, 

kulturalnych  w okresie 5 lat przed dniem składania ofert, 

e) oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą do 30 dni kalendarzowych, z możliwością 

jego wydłużenia w przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej,  

f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. przedstawienie wstępnej koncepcji ekspertyzy, z uwzględnieniem metodyki przygotowania 

poszczególnych elementów opracowania, wraz z uzasadnieniem proponowanej struktury tej 

ekspertyzy. 

3. Jeśli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 419)) to Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że 

wskazane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i podać uzasadnienie zastrzeżenia 

tych informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej oferowanej ceny na 

wykonanie zamówienia. 

VIII. KRYTERIA OCENY 

Maksymalną możliwą końcową oceną oferty jest 100 punktów (100 pkt. = 100 % oceny). 

 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma najwięcej punktów w ramach 

kryteriów: 

 

Kryterium 
Wag

a (%) 

1 
Ocena wstępnej koncepcji ekspertyzy, w tym: 

Max. 

50 
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Merytoryczna spójność wstępnej koncepcji Ekspertyzy z założonymi przez 

Zamawiającego celami przedsięwzięcia, czyli w jakim stopniu oferta wpisuje się 

w określone przez Zamawiającego cele dla ekspertyzy, w tym również cel 

finalny – zwiększenie świadomości ekologicznej odbiorców końcowych 

niniejszego przedsięwzięcia. 

10 

Metodyka opracowania ekspertyzy, czyli w jakim stopniu zaproponowany w 

ofercie opis przygotowania poszczególnych elementów ekspertyzy pozwoli na 

uzyskanie rzetelnego i kompleksowego opracowania, zapewnianiającego 

niezbędną wiedzę do realizacji kolejnych etapów zmierzających do budowy 

muzeum. 

10 

Innowacyjność, czyli w jakim stopniu zaproponowane w ofercie rozwiązania 

przyczynią się do uzyskania w finalnym etapie nowoczesnej placówki 

muzealnej, która w sposób adekwatny do aktualnych oczekiwań i preferencji 

edukacyjnych odbiorców będzie skutecznie realizowała misję zwiększania 

świadomości ekologicznej. (6 pkt) 

6 

Ekologiczność, czyli zaproponowane w ofercie rozwiązania przyczynią się do 

zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko (w tym minimalizacji 

zużycia mediów i wytwarzania odpadów, zmniejszenia emisji do atmosfery 

szkodliwych substancji) 

4 

 Doświadczenie w projektowaniu przestrzeni publicznych w zakresie obiektów 

użyteczności publicznej o celach edukacyjnych, historycznych, kulturalnych: 

• 1 zrealizowany projekt (5 pkt) 

• 2 zrealizowane projekty (10 pkt) 

• 3 zrealizowane projekty (15 pkt) 

• powyżej 4 zrealizowanych projektów (20 pkt) 

 

Max. 

20 

2 Cena oferty 

Max. 

50 

Liczba punktów wyliczana według wzoru: 

Cbn / Cba x 50 pkt 

Gdzie: 

𝐶𝑏𝑛 – Cena brutto oferty o najniższej cenie brutto 

𝐶𝑏𝑎 – Cena brutto oferty aktualnie ocenianej 

 

IX. FORMA SKŁADANIA OFERT 
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Elektronicznie (podpisany skan formularza wyceny wraz z niezbędnymi załącznikami) na adres 

paulina.latoszek@klimat.gov.pl 

Wzór formularza ofertowego jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 1). 

X. TERMIN SKŁADANIA WYCENY 

do 21 maja 2021 r. 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 

Budżet 

1. Zamówienie będzie realizowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

2. Budżet obejmuje przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych.  

3. Termin realizacji zamówienia 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 14 tygodni od momentu podpisania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji Zamówienia. 

4. Oznaczenie finansowania 

Opracowanie wykonane w ramach zamówienia będzie opatrzone:  

a) logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 

b) logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z podaniem 

informacji „Ekspertyza sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej”. 

5. Płatności 

Termin płatności: do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie 

podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego należyte wykonanie zamówienia.  

6. Autorskie prawa majątkowe  

W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe i zależne do utworów powstałych w ramach, jak również prawa do korzystania i 

rozporządzania Ekspertyzą w całości i w części na czas nieograniczony na następujących polach 

eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzanie do obrotu; 

3) wprowadzanie do pamięci komputera; 

4) nieodpłatne użyczenie; 

mailto:paulina.latoszek@klimat.gov.pl
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5) rozpowszechnianie w całości lub w częściach w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie; 

6) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany utworów 

będących programami komputerowymi. 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie  

i korzystanie z utworu, sporządzonego dla Zamawiającego, oraz przenosi na Zamawiającego prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji wymienionych 

powyżej. 

7. Umowa 

W umowie z Wykonawcą znajdą się zapisy dotyczące nałożenia kar umownych w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

8. Inne 

1. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszeń dokona wyboru najbardziej atrakcyjnej i spełniającej 

ww. określone kryteria, a następnie skontaktuje się z Wykonawcą w celu podpisania umowy. 

2. Oferent poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się z 

Polityką Środowiskową zamawiającego i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką 

przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał 

się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MKiŚ 

(https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie) 

4. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowego etapu 

procesu wyboru Wykonawcy, jeżeli propozycje Wykonawców będą podobne do siebie lub 

zróżnicowane w stopniu uniemożliwiającym wybór jednej z nich. 

5. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zastrzega sobie prawo do zmian terminów realizacji 

Zamówienia. 

6. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia zapytania, 

jeżeli żadna z przedstawionych przez oferentów propozycji nie będzie odpowiadać kryteriom 

zapytania. 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska, ul. 

Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. 022 36 92 523; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska jest możliwy 

pod adresem e-mail inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl; 

https://www.gov.pl/web/klimat/emas-w-ministerstwie
mailto:inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „przygotowanie analizy mającej na 

celu opracowanie założeń, strategii, wytycznych będących podstawą do budowy w Polsce 

MUZEUM HISTORII NATURALNEJ I TECHNIKI (nazwa robocza muzeum)” na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1145), a także w celu spełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 164); 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z którymi Ministerstwo 

zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych i pocztowych. Dane pozyskiwane w 

związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego mogą być także przekazywane 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o 

zamówienie publiczne jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz 

uzyskania ich kopii; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty 

2. Referencje (potwierdzające doświadczenie zawodowe) 

3. Wstępna koncepcja Ekspertyzy. 

 

 

 

 

 


