
Jelenia Góra: Wykonanie projektu i realizacja wystaw stałych
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Numer ogłoszenia: 141058 - 2011; data zamieszczenia: 02.06.2011
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 7523465, faks 075 7523465.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkarkonoskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Wykonanie projektu i realizacja wystaw 
stałych Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu i realizacja 
2 stałych wystaw o łącznej powierzchni około 1 000 m2, tj.: 1) wystawy historycznej - Z 
przeszłości Jeleniej Góry, 2) wystawy szkła. Przedmiot Konkursu obejmuje w szczególności: 1. 
opracowanie projektu aranżacji wystaw stałych, 2. opracowanie projektu sprzętu ekspozycyjnego, 
3. opracowanie projektu systemu multimedialnego, 4. opracowanie projektu osprzętu 
wystawienniczego, 5. opracowanie kosztorysów realizacji wystaw stałych, 6. realizację wystaw 
stałych na podstawie w.w projektów, 7. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wystaw 
stałych do czasu ich uruchomienia..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: W Konkursie mogą wziąć udział (złożyć 
wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie) Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają warunek 
dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna, że Uczestnik Konkursu spełnił 
warunek w zakresie doświadczenia, jeśli wykonał albo w przypadku usług okresowych lub ciągłych 
wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co 
najmniej 3 usługi polegające na realizacji co najmniej 3 muzealnych wystaw o powierzchni 
minimum 500 m2 każda. W celu potwierdzenia spełniania stawianych wymagań Uczestnik 
Konkursu obowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w Konkursie o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2 
do Regulaminu), 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
Ustawy (załącznik nr 3 do Regulaminu), 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 



odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie 
(załącznik nr 4 do Regulaminu)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
1. funkcjonalność - 25
2. walory estetyczne - 35
3. trwałość - 20
4. łączny koszt realizacji wystaw stałych - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
Dostępny do dnia: 10.06.2011, godzina 12:00.
Miejsce: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze - strona internetowa: www.muzeumkarkonoskie.pl 
(zakładka Przetargi Publiczne).

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 10.06.2011, godzina 12:00.
Miejsce: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (sekretariat) ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia 
Góra.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
Termin: 30.09.2011 r. do godz. 12:00.
Miejsce: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze (sekretariat) ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia 
Góra.

IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród: Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki.

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

/-/ Gabriela Zawiła


