
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na „Kreację kampanii promocyjnej prezentującej kuluary przygotowań Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku do otwarcia kompleksu Muzeum oraz przeprowadzenie kampanii  

na Facebooku i Instagramie” – ZO/MJP/45/2020 

 

 

do Wykonawców 

 

 

I. Zamawiający: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Al. Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek, 

NIP: 822-228-45-51, Regon 141773282, RIK 80/2008 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest : 

 kreacja kampanii promocyjnej prezentującej kuluary przygotowań Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku do otwarcia kompleksu Muzeum oraz 

 przeprowadzenie kampanii na Facebooku i Instagramie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (brief) określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

III. Termin wykonania zamówienia:  

 kreacja kampanii – od dnia zawarcia umowy do dnia 23.10.2020 r., 

 czas trwania kampanii – od dnia 10.08.2020 r. do dnia 11.11.2020 r. 

Szczegółowy harmonogram wykonania zamówienia określa załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania. Cena zaoferowana przez 
Wykonawcę musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz podatki, 
w szczególności podatek VAT. W cenie należy uwzględnić także koszty związane z korzystaniem 
z profesjonalnego sprzętu, łącza internetowego i inne niezbędne do realizacji usługi. 

W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeumpilsudski.pl, w terminie do 
dnia 14.07.2020 r. do godz. 10:00. 

VI. Wizyta studyjna 

Zamawiający zaleca Wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty w postępowaniu udział 

w wizycie studyjnej, która odbędzie się dnia 10.07.2020 r. o godz. 14:30. Uczestnicy wizyty spotykają 

się o 14:30 przed wejściem administracyjnym do budynku Muzeum, od strony ul. Paderewskiego 

w Sulejówku. 

VII. Dodatkowe informacje:  

1. Warunki stawiane Wykonawcom:  

 

 

mailto:przetargi@muzeumpilsudski.pl
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1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał: 

a) że w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na kreacji 
i realizacji kampanii promocyjnej w social mediach o wartości zamówienia minimum 
50 000 zł netto; 

b) że dysponuje osobami, które będą pełnić następujące funkcje przy realizacji zamówienia: 

a. Menadżer Projektu - posiadający minimum 3 lata doświadczenia zawodowego 
związanego z zarządzaniem projektami o charakterze promocyjno-reklamowym; 

b. Specjalista do spraw kreacji - posiadający minimum 3 lata doświadczenia 
zawodowego na stanowisku związanym z tworzeniem kreacji reklamowej. 

Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

w oparciu o oświadczenia Wykonawcy zawarte w punkcie 3 i 4 Formularza oferty.  

Oferta Wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) 
z tytułu deliktu i kontraktu na kwotę nie niższą, niż wartość umowy oraz do utrzymania 
ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. 

2. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający wybierze ofertę, spełniającą wymagania Zamawiającego, która uzyska największą 
ilość punktów, zgodnie z kryteriami: 

a) Cena – 70 % 

C = 70 * (Cmin/Cbad) 

C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena; 

Cmin – oznacza najniższą oferowaną cenę spośród wszystkich ofert; 

Cbad - oznacza cenę oferty badanej. 

b) Ocena portfolio – 30 % 

Punkty w kryterium zostaną przyznane na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę niżej 
opisanych próbek wykonanych plakatów i filmów lub animacji. 

W ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać link, pod którym będą umieszczone: 

1) trzy plakaty, 
2) dwa filmy lub animacje. 

Punkty w kryterium zostaną przyznane przez Komisję. Każda z ofert otrzyma uśrednioną liczbę 
punktów, na podstawie punktów cząstkowych przyznanych przez każdego z członków komisji. 
Każdy z członków komisji przyzna od 0 do 30 punktów, biorąc pod uwagę jakość i technikę 
wykonania oraz subiektywną, ogólną ocenę wykonania. 

3. Ewentualne  zapytania należy kierować na adres: przetargi@muzeumpilsudski.pl. 

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert i/ lub uzupełnienia 
dokumentów lub pełnomocnictw w wyznaczonym przez siebie terminie. 

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy 
przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy w zakresie ubezpieczenia prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie niższą niż wartość umowy. 

mailto:przetargi@muzeumpilsudski.pl
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6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny lub unieważnieni zapytanie ofertowe. 

7. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia, w tym warunki płatności, określa  Wzór umowy 
stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. 

__________________________________________________________________________________ 

VII. Załączniki: 

1) opis przedmiotu zamówienia (brief) 

2) harmonogram 

3) wzór formularza oferty 

4) wzór umowy 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym 

momencie bez podawania przyczyn. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, 

nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia przez Zamawiającego zapytania 

ofertowego. 

__________________________________________________________________________________ 

Warszawa, dnia 08 lipca 2020 r.      
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Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania 

 

 

KREACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PREZENTUJĄCEJ KULUARY PRZYGOTOWAŃ MUZEUM JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU DO OTWARCIA KOMPLEKSU MUZEUM ORAZ PRZEPROWADZENIE 

KAMPANII NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 

 

 

1. Czas trwania kampanii 

10 sierpnia 2020 r. – 11 listopada 2020  r. 

 

2. Cel kampanii: 

a) Zaproszenie do udziału w wirtualnym otwarciu nowego budynku Muzeum w dniu 14.08. 

2020 r. 

b) Pokazanie i przybliżenie kuluarów pracy Muzeum (m.in. przy eksponatach i pamiątkach 

po Józefie Piłsudskim, przy pracach aranżacyjnych w dworku i ostatnich pracach nad 

wystawą stałą, prezentacja ogrodu historycznego i znajdującego się w nim dworku 

„Milusin” oraz warzywnika) 

c) Zaproszenie na otwarcie całego kompleksu Muzeum w listopadzie 2020 r. 

 

3. Grupa docelowa 

Główna grupa docelowa: dorośli i młodzież szkolna  

Uzupełniające grupy: mieszkańcy Sulejówka i Warszawy, pasjonaci historii, historycy. 

  

4. Motyw kampanii: 

 uchylone drzwi do Muzeum (wejście główne, furtka do części historycznej, drzwi do 

magazynu zbiorów itd.) 

 

 

5. Elementy kampanii: 

a) zbiory/ kolekcja muzealna 

b) ogród historyczny, zieleń, warzywnik, natura 

c) architektura Muzeum, 

d) wystawa stała 
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e) Piłsudski prywatnie 

 

6. Zakres kreacji/ narzędzia kampanii: 

1) projekty plakatów, billboardów, grafik na profilach Facebook i Instagram 

uwzględniających elementy w pkt 8 (a-e); do każdego elementu kampanii odrębne 

projekty, spójne jako całość 

2) 10 spotów reklamowych (30 s) uwzględniających elementy w pkt 8 (a-e)  

3) 4 filmy (1-3 min) uwzględniające elementy opisane w pkt 8 (a-e)  

4) kampania Facebook i Instagram w czasie 10.08.2020 r. -11.11.2020 r. 

 

7. Informacje o Muzeum (www.muzeumpilsudski.pl): 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to instytucja otwarta na odbiorców, nowoczesna, 

bazująca na idei partycypacji społecznej. Koncepcja Muzeum opiera się na dwóch filarach: 

dworku „Milusin”, domu Marszałka i jego rodziny wraz z otaczającym go ogrodem 

historycznym, oraz nowoczesnym budynku muzealno-edukacyjnym z  przestrzenią 

wystawową. 

Muzeum współprowadzone jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego.  

* 

Dworek „Milusin” był pierwszym domem Józefa Piłsudskiego od czasów dzieciństwa 

spędzonego w zułowskim dworze na Wileńszczyźnie. Po kilkudziesięciu latach od utraty 

rodzinnego majątku – kiedy Piłsudski był przede wszystkim konspiratorem, żołnierzem 

i politykiem, człowiekiem bez stałego adresu – dom w Sulejówku stał się dla niego 

przestrzenią prawdziwie prywatną, enklawą spokoju zarezerwowaną dla najbliższych, 

przyjaciół i niewielkiego grona współpracowników. 

„Milusin” – dom będący darem Komitetu Żołnierza Polskiego – zbudowano za pieniądze 

z dobrowolnych składek wnoszonych przez dawnych towarzyszy broni Piłsudskiego, na 

działkach zakupionych w 1921 roku przez jego przyszłą żonę Aleksandrę Szczerbińską.  

Wygodny, choć skromny dworek projektu Kazimierza Skórewicza – architekta gmachu Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej – przejął funkcje, które pełnił dotychczas znajdujący się na 

sąsiedniej działce „Drewniak” – zachowany do dziś nieduży dom letniskowy w stylu 

świdermajer. 

Otaczający dworek ogród, warzywniak i niewielki sad z przyległą do niego pasieką były 

miejscami, którym właściciele poświęcali szczególną uwagę. Spokojne życie rodzinne z dala 

od wielkomiejskiego zgiełku stolicy sprzyjało także pracy twórczej. To właśnie w Sulejówku 

Piłsudski napisał kilka książek, między innymi Rok 1920 i Wspomnienie o Gabrielu 

Narutowiczu – pierwszym prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, którego tragiczna śmierć 

z rąk zamachowca była powodem wycofania się Marszałka z życia politycznego, dalece 

odbiegającego od wizji demokratycznego ustroju młodego, niepodległego państwa, jaka 

przyświecała Piłsudskiemu. 

Enklawa w Sulejówku, której centralny punkt stanowi dworek „Milusin” to klucz do 

zaprezentowania szerokiego tła biograficzno-historycznego, którego wizualizacją będzie 

wystawa stała w nowoczesnym budynku Muzeum. Narracje prowadzone w obu tych 

miejscach mają się dopełniać, a przedstawiana historia – wzajemnie się przenikać. Dom 

Piłsudskich, wraz z otoczeniem, ma pełnić rolę swoistej „kapsuły czasu” – przestrzeni, która 
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da możliwość obcowania z autentycznym, nastrojowym wnętrzem, przesyconym duchem 

jego mieszkańców i atmosferą lat 20. ubiegłego wieku. 

 

Nowy budynek edukacyjno-muzealny – zlokalizowany na sąsiedniej działce, ukryty wśród 

sosnowego lasu i niezakłócający historycznego krajobrazu – ma pozostać nienarzucającą się 

formą, kryjącą we wnętrzu bogatą historię współistniejącą z jej wyjątkowo ważną częścią, 

jaką stanowi „Milusin”. Dom  rodziny Piłsudskich, będący też domem w znacznie szerszym 

znaczeniu – własnym miejscem w wolnym kraju, który odzyskał niepodległość po 123 latach 

zaborów – jest dla nas najważniejszym symbolem, ikoną w opowiadanej historii. 

 

8. Postać 

Józef Piłsudski to jedna z naszych najbardziej charakterystycznych i — wraz z Kopernikiem, 

Chopinem, Wałęsą i Janem Pawłem II — najbardziej rozpoznawalnych postaci historycznych. 

Jego historia jest naszą historią: udane zakończenie po stu dwudziestu trzech latach walki 

o niepodległe państwo, stworzenie odpowiedniej przestrzeni i warunków dla odrodzenia 

i rozwoju Polski, zaszczepienie w narodzie ducha wystarczająco mocnego, aby przetrwać 

zniszczenia, spowodowane przez obce ideologie totalitarne, które ogarnęły Polskę w połowie 

ostatniego stulecia. Do dzisiaj są to fundamenty państwa polskiego. Jednocześnie życie 

Piłsudskiego wiąże się z niemal wszystkimi najważniejszymi i najpoważniejszymi problemami, 

z którymi Polska boryka się w XX w. Jego działania, jego decyzje, jego myśli do dziś budzą 

emocje, natomiast jego postawa i oddanie Polsce zawsze budzą uznanie, o czym świadczą 

jego liczne pomniki, place, ulice czy szkoły jego imienia, które od 1989 r. powstały w całej 

Polsce z inicjatywy społecznej. Także wprowadzone w 1989 r. przez niezależne państwo 

obchody świąt narodowych — na czele z najważniejszymi: Narodowym Świętem 

Niepodległości i Rocznicą Bitwy Warszawskiej — stale odnoszą się do postaci Marszałka 

Piłsudskiego. 

 

9. Zakres działalności  

W centrum naszych działań zawsze znajduje się osoba Józefa Piłsudskiego i wyznawane przez 

niego wartości, wokół których łączymy kolejne społeczności, angażując wszystkich 

zainteresowanych w proces tworzenia naszego Muzeum.  Działamy w skali ogólnopolskiej 

i lokalnej. Chcemy przypomnieć o dokonaniach Józefa Piłsudskiego i ich znaczeniu dla Polski, 

a z drugiej –  zachęcić do refleksji i dyskusji na temat roli, jaką odegrał on w losach Polski 

i Europy. Integrujemy kolejne pokolenia Polaków wokół wartości takich jak: wolność, 

niepodległość, społeczeństwo obywatelskie, państwowość i patriotyzm. Edukujemy dzieci 

i młodzież, aktywnie włączając najmłodsze pokolenie w organizowane przez nas akcje 

społeczne.  

Edukacja jest jednym z najważniejszych elementów misji Muzeum. Dział Edukacji prowadzi 

projekty edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców, m.in. lekcje muzealne, także 

dla uczniów mających specjalne potrzeby, gry edukacyjne i warsztaty. Specjalne programy 

adresujemy do społeczności nauczycieli (Klub Nauczyciela Historii), najmłodszych odbiorców 

(Niepodległość dla najmłodszych) oraz młodzieży zainteresowanej dziejami oręża polskiego 

(Olimpiada).  

Zbiory Muzeum obejmują okres od Powstania Styczniowego do śmierci Józefa Piłsudskiego, 

wraz ze świadectwami pamięci o Marszałku, aż po dzień dzisiejszy. Dział Zbiorów 
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przechowuje i zabezpiecza dzieła sztuki, artefakty historyczne, militaria, archiwalia, prasę, 

książki, fotografie, mapy, numizmaty, ordery i odznaczenia, filatelistykę – pamiątki związane 

z Marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz epoką, w której żył i działał. Szczególną wagę 

przywiązujemy do obiektów dokumentujących losy Polaków i ziem polskich pod zaborami na 

przełomie XIX i XX wieku, walkę narodu o niepodległość oraz czyn zbrojny Legionów Polskich 

i innych polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej. Zbieramy eksponaty 

i świadectwa dokumentujące różnorodne aspekty funkcjonowania II Rzeczpospolitej, w tym 

także dotyczące życia codziennego i postawy społecznych. 

Muzeum prowadzi studia i badania naukowe związane z myślą polityczną Józefa Piłsudskiego 

Nasi historycy prowadzą warsztaty, biorą udział w konferencjach, sympozjach i seminariach. 

Muzeum prowadzi również projekt Żołnierze Niepodległości, który upamiętnia i 

uhonorowuje wszystkich walczących o Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 

Wystawy są jednym z narzędzi prezentowania postaci Józefa Piłsudskiego, epoki w której żył 

i podejmowania nadal aktualnych dyskusji polityczno-społecznych. Opowiadamy historię 

życia Józefa Piłsudskiego, jego czasów, wydarzeń związanych z walką i odzyskaniem 

niepodległości oraz budową II Rzeczpospolitej. Więcej: 

https://muzeumpilsudski.pl/dzialalnosci/wystawy/  

Z naszymi akcjami społecznymi staramy się wychodzić do jak najszerszego grona odbiorców,  

angażując Polaków w wydarzenia upamiętniające ważne rocznice historyczne oraz promując 

działania obywatelskie, stanowiące swoistą kontynuację dziedzictwa Józefa Piłsudskiego 

i wyznawanych przez niego wartości. Od 2013 r. organizujemy naszą flagową akcję – Mamy 

Niepodległą! Zachęcamy w niej wszystkich Polaków – w kraju i za granicą – do radosnego 

świętowania 11 listopada, Narodowego Święta Niepodległości.  

Muzeum wspiera również harcerską akcję rekonstrukcji i sprzątania niszczejących cmentarzy 

i kwater legionowych na Wołyniu. Pracownicy Muzeum biorą udział w odnawianiu grobów, 

opiece nad nimi, poszukiwaniu grobów legionistów, ekshumacjach. Współtworzą i opiekują 

się Salą Tradycji w Centrum Dialogu Kostiuchnówka miejscu największej bitwy legionowej, 

należącym do łódzkiej chorągwi ZHP.  

 

10. System Identyfikacji Muzeum 

Muzeum posiada system identyfikacji wizualny stosowany zarówno w materiałach 

informacyjno-promocyjnych jak i w identyfikacji kierunkowej i informacyjnej w budynku 

spójny z projektem wystawy stałej, który należy wykorzystać przy tworzeniu materiałów 

promocyjnych. 

 

 

about:blank
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Harmonogram – załącznik nr 2 do zapytania 

 

 

Harmonogram 

Etapy Cel kampanii Kreacja kampanii Realizacja 
kampanii Zakres: Terminy 

dostarczenia 
materiałów: 

Etap I a) Zaproszenie do udziału w 
wirtualnym otwarciu 
nowego budynku Muzeum 
w dniu 14.08.2020 r. 

1)  
- projekty 2 plakatów i 

billboardów,  
- 2 grafiki na citylight`y,  

2)  

- 5 grafik do wykorzystania w 
mediach społecznościowych 
- 2 spoty 30 s. 
- 1 film 1-3 min. 

1) 
22 lipca  
 
 
 
2) 
29 lipca  
 

 
10 sierpnia – 
- 16 sierpnia 

Etap II b) Pokazanie i przybliżenie 
kuluarów pracy Muzeum - 
przy eksponatach i 
pamiątkach po Józefie 
Piłsudskim 

- 5 grafik do wykorzystania w 
mediach społecznościowych 
- 2 spoty 30 s. 
- 1 film 1-3 min. 

 
24 sierpnia  

 
31 sierpnia –  
- 20 września 

Etap III b) Pokazanie i przybliżenie 
kuluarów pracy Muzeum - 
przy pracach aranżacyjnych 
w dworku i ostatnich 
pracach nad wystawą stałą,  

- 5 grafik do wykorzystania w 
mediach społecznościowych 
- 2 spoty 30 s. 
- 1 film 1-3 min. 

 
14 września 

 
21 września – 
- 11 października 

Etap IV b) Pokazanie i przybliżenie 
kuluarów pracy Muzeum - 
prezentacja ogrodu 
historycznego i 
znajdującego się w nim 
dworku „Milusin” oraz 
warzywnika 

- 5 grafik do wykorzystania w 
mediach społecznościowych 
- 2 spoty 30 s. 
- 1 film 1-3 min. 

 
1 października 

 
9 października – 
31 października 

Etap V c) Zaproszenie na otwarcie 
całego kompleksu Muzeum 
w listopadzie 2020 r. 

- 5 grafik do wykorzystania w 
mediach społecznościowych 
- 2 spoty 30 s. 
- projekty 2 plakatów i 
billboardów,  
- 3 grafiki na citylight`y,  
- 1 film 1-3 min. 

 
23 października 

 
1 listopada – 
-15 listopada 
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Formularz Oferty – załącznik nr 3 do zapytania  

 

 

 

 

Do:  Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Aleja Piłsudskiego 29 

05-070 Sulejówek 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: „Kreację kampanii promocyjnej prezentującej kuluary 
przygotowań Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku do otwarcia kompleksu Muzeum oraz 
przeprowadzenie kampanii na Facebooku i Instagramie”– nr ref. ZO/MJP/45/2020 

my niżej podpisani: 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz: 

__________________________________________________________________________________  

 (imię, nazwisko / nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie) 

NIP: ____________________________ 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 
ofertowym. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto __________ zł (słownie 
złotych: ______________________), w tym VAT _________, tj. netto ___________ zł (słownie 
złotych: ____________________ ). 

Zaoferowana cena obejmuje: 

1) wynagrodzenie za kreację kampanii w kwocie: brutto __________ zł (słownie złotych: 
______________________), w tym VAT _________, tj. netto ___________ zł (słownie 
złotych: ____________________ ); 

2) wynagrodzenie za realizację kampanii w kwocie: brutto __________ zł (słownie złotych: 
______________________), w tym VAT _________, tj. netto ___________ zł (słownie 
złotych: ____________________ ). 

3. Oświadczamy, że posiadamy następujące doświadczenie wymagane do realizacji zamówienia:  

l.p. Zamawiający Nazwa i zakres zamówienia (opis) Termin 
wykonania 

Wartość 
netto w zł 

     

4. Oświadczamy, że dysponujemy następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Funkcja Imię i nazwisko Opis doświadczenia 

Menadżer projektu   

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

 

 

 

 

pieczęć adresowa Wykonawcy 



Strona 10 z 19 
 

Specjalista do spraw kreacji   

5. Oświadczamy, że: 

4.1 zapoznaliśmy się treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi 
w tych dokumentach postanowieniami i zasadami postępowania, 

4.2 zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje 
konieczne do właściwego przygotowania i skalkulowania niniejszej oferty, 

4.3 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

5 Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze Wzorem 
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6 Załączniki: 

a. ______________________________________ 

b. ________________________________________ 

7 Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do następującej 
osoby/ na poniższy adres: 

Pan/i: ______________________________________________________________  

e-mail: ____________________________  

__________________, dnia __.__.____ r. 

           _______________________________ 

          (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 
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Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania  

 

UMOWA    

zawarta w dniu  …………  roku w Warszawie pomiędzy: 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku (05-070), przy Alei Piłsudskiego 

29, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem RIK 80/2008, NIP: 8222284551, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

……………………  – …………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………., 

zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: 

……………………….. 

o treści następującej: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest: 

1) kreacja kampanii promocyjnej, obejmująca wykonanie materiałów szczegółowo opisanych 

w załączniku nr 1 do umowy, prezentującej kuluary przygotowań Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku do otwarcia kompleksu Muzeum oraz 

2) przeprowadzenie kampanii promocyjnej na Facebooku i Instagramie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami  

zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, złożoną ofertą oraz zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami systemu 

identyfikacji wizualnej przyjętymi przez Zamawiającego oraz z wykorzystanie logotypu 

Zamawiającego, które Zamawiający przekaże wykonawcy niezwłocznie po zawarciu umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte wykonanie zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby posiadające 

niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do wykonania tego rodzaju prac. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

4. Wykonawca zagwarantuje, że w wyniku realizacji postanowień umowy nie dojdzie do naruszenia 

dóbr osobistych, praw autorskich, praw zależnych, praw pokrewnych, praw do wizerunku, ani 

żadnych innych praw osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób 

trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na należyte i  terminowe 
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wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy ścisłym współdziałaniu 

z Zamawiającym, który może udzielać Wykonawcy wytycznych w zakresie jego wykonania. 

 

§ 3 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w następujących terminach: 

1) kreacja kampanii – od dnia zawarcia umowy do dnia 23.10.2020 r.; 

2) uruchomienie kampanii – w dniu 10.08.2020 r.; 

3) realizacja kampanii – od dnia 10.08.2020 r. do dnia 11.11.2020 r. 

2. Szczegółowy harmonogram wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem strony 

potwierdzą podpisaniem protokołów odbioru częściowego. 

4. Wykonanie całości przedmiotu umowy strony potwierdzą podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego. 

§ 4 

1. Zamawiający w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą, 

zorganizuje w swoim biurze spotkanie, na którym Wykonawca przeprowadzi 4-godzinny warsztat 

uszczegóławiający realizację przedmiotu umowy. 

2. Podczas warsztatu Strony m.in. ustalą i podpiszą Szczegółowy Harmonogram realizacji 

przedmiotu umowy, uwzględniający terminy realizacji określone w § 3 umowy. 

3. Szczegółowy Harmonogram powinien uwzględniać obligatoryjną akceptację każdego elementu/ 

etapu przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od 

przekazania tego elementu/ etapu do zatwierdzenia przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i sugestii do każdego elementu/ etapu 

przedmiotu umowy, w terminie określonym w ust. 2. 

5. Wykonawca uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i sugestie każdorazowo w terminie 

do 2 dni od ich otrzymania od Zamawiającego. 

6. Każda ze stron zobowiązana jest do potwierdzenia otrzymania informacji przekazywanych drogą 

elektroniczną w formie zwrotnej wiadomości e-mail.  

§ 5. 

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

w 2 egzemplarzach dokumentację przedmiotu umowy na nośniku CD/DVD w formatach 

umożliwiających przeprowadzenie kampanii na wszystkich nośnikach wymaganych przez 

Zamawiającego.  

§ 6 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia  

i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez następujące osoby:  

1) Menadżer Projektu - ……………………………; 
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2) Specjalista ds. kreacji - ………………………… 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 wymaga zmiany umowy w formie aneksu. 

§ 7 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w łącznej wysokości …………………… zł netto (słownie złotych: ……………, ……/100) powiększone 

o należny podatek VAT według stawki …%, tj. brutto ………… zł (słownie złotych: ………………….., 

…../100), w tym: 

1) wynagrodzenie z tytułu kreacji kampanii promocyjnej w wysokości …………………… zł netto 

(słownie złotych: ……………, ……/100) powiększone o należny podatek VAT według stawki …%, 

tj. brutto ………… zł (słownie złotych: ………………….., …../100); 

2) wynagrodzenie z tytułu realizacji kampanii promocyjnej w wysokości …………………… zł netto 

(słownie złotych: ……………, ……/100) powiększone o należny podatek VAT według stawki …%, 

tj. brutto ………… zł (słownie złotych: ………………….., …../100).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem prac 

konserwatorskich, transportowych i ubezpieczenia, a także wynagrodzenie Wykonawcy za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, w zakresie opisanym w § 8 

umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 umowy będzie płatne w pięciu równych ratach, 

po zakończeniu realizacji każdego z etapów umowy, potwierdzonych podpisanym przez Strony 

protokołem odbioru częściowego. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 umowy będzie płatne po wykonaniu umowy, 

potwierdzonym podpisaniem przez Strony protokołu  odbioru końcowego. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi każdorazowo – odpowiednio -

protokół odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy bez uwag podpisany przez 

Strony. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty przez niego na swoją rzecz kar umownych 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w wykonaniu danego etapu przedmiotu umowy w zakresie kreacji kampanii 

promocyjnej w stosunku do terminu określonego w harmonogramie – w wysokości 2 % 

wynagrodzenia umownego brutto za dany etap kreacji kampanii za każdy dzień opóźnienia; 

2) za każdy przypadek opóźnienia w rozpoczęciu realizacji danego etapu przedmiotu umowy 

w zakresie realizacji kampanii promocyjnej w stosunku do terminu określonego 

w harmonogramie – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje 

kampanii za każdy dzień opóźnienia; 

3) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub rozwiązanie umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 
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2. Łączna wysokość kar umownych z różnych tytułów nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

3. Naliczenie kar umownych nie wyłącza możliwości żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, z chwilą podpisania 

przez Strony każdego z protokołów odbioru, przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy 

(nośników), na których przedmiot umowy (dzieło/dzieła) odebrany tym protokołem utrwalono 

oraz autorskie prawa majątkowe do tego dzieła/dzieł wraz z prawem do wykonywania 

i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich przez Zamawiającego, bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji: 

a) prezentacja w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, 

pokazów, działań promocyjnych, itp. (w tym także o charakterze komercyjnym); 

b)  utrwalania oraz zwielokrotniania, wytwarzania każdą możliwą techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, video, komputerową, 

wykonania odbitek itp., na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości 

nakładu; 

c)  wprowadzania do obrotu, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot 

umowy lub jego elementy utrwalono, użyczenia, odsprzedaży; 

d)  rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie, w szczególności na ogólnie 

dostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach 

elektronicznych, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu, 

publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawianie, 

wyświetlanie  odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet); 

e)  produkcja i rozpowszechnianie przez Zamawiającego i w jego imieniu, wszelkich materiałów 

promocyjnych i reklamowych, wykorzystujących projekty zawarte przygotowanym 

przedmiocie umowy w nieograniczonym nakładzie; 

f) dokonywania tłumaczeń, przystosowań, zmian układu. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wyrażania zgody na włączenie stworzonego dzieła, 

w całości lub w części, do innego dzieła, w szczególności plastycznego, audiowizualnego, 

multimedialnego lub też do połączenia albo wykorzystania z takim dziełem. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia własnej 

działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu deliktu i kontraktu na 

kwotę nie niższą, niż wartość niniejszej umowy oraz do utrzymania ciągłości tego ubezpieczenia 

przez cały okres realizacji umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego zgłoszone w każdym czasie, Wykonawca okaże Zamawiającemu 

oryginał umowy ubezpieczenia. 
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3. Odmowa przedstawienia ważnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia albo niewykonanie 

zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia określonej niniejszym paragrafem stanowi 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku naruszenia obowiązku zawarcia, zachowania ciągłości lub przedstawienia 

oryginałów umowy ubezpieczenia określonych w ust. 1 powyżej, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia 

w posiadaniu, ciągłości posiadania lub przedstawienia oryginału umowy ubezpieczenia w czasie 

wykonywania umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w poufności wszelkie informacje oraz treść 

dokumentów uzyskanych od Zamawiającego na potrzeby lub w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca jest związany postanowieniami o poufności przez cały okres obowiązywania umowy, 

jak również po jej wygaśnięciu z wyjątkiem informacji, których ujawnienia mogą wymagać 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Obowiązek poufności wynikający z niniejszego 

paragrafu nie dotyczy informacji dostępnych ze źródeł publicznych lub informacji znanych 

wcześniej Wykonawcy. 

3. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy pozostają własnością Zamawiającego i po 

wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu. 

§ 11 

Wykonawca nie może posługiwać się logotypem Zamawiającego do innych celów niż realizacja 

niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 12 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie praw 

i obowiązków oraz wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 13 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawach związanych 

z wykonywaniem umowy będzie ……………………….. 

2. Wszelka korespondencja Stron związana z realizacją przedmiotu umowy, dla której nie zastrzeżono 

w umowie formy pisemnej może być przekazywana drogą elektroniczną. 

3. Korespondencja Stron związana z realizacją przedmiotu umowy winna być doręczana: 

a) dla Zamawiającego:  

 pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego; 

 drogą elektroniczną: na adres e-mail: …………………………………. 

b) dla Wykonawcy:  

 pisemnie: na adres wskazany w komparycji umowy; 

 drogą elektroniczną: na adres e-mail: ……………………….………… 

4. Zmiana osób i adresów, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i jest 

skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony pisemnie lub drogą elektroniczną. 
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§ 14 

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do 

umowy. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego innych informacji niż ujęte w załączniku 

nr 3 do umowy nie wymaga zmiany umowy i może zostać dokonane drogą elektroniczną na adres  

e-mail wskazany w § 13 ust. 3 lit. b) umowy.*dot. Wykonawców – osób fizycznych 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, a także jej wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od 

niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku sporów związanych z wykonaniem, niewykonaniem lub pozostających w związku 

z niniejszą umową, Strony będą dążyć do ich rozstrzygnięcia w trybie polubownym. W razie braku 

porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1… do umowy z dnia ……………………… r. 
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Załącznik nr 2 do umowy z dnia ……………………… r. 

 

Protokół odbioru częściowego / końcowego 

sporządzony w dniu ……… 

 

dot. odbioru przedmiotu umowy z dnia ……………. na kreację kampanii promocyjnej prezentującej 

kuluary przygotowań Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku do otwarcia kompleksu Muzeum 

oraz przeprowadzenie kampanii na Facebooku i Instagramie 

pomiędzy: 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, z siedzibą w Sulejówku (05-070), Aleja Piłsudskiego 29  

[Zamawiający] 

a 

………………………………………………………………………………………. [Wykonawca] 

I. 

Zamawiający potwierdza odbiór przedmiotu umowy z dnia …………., na który składają się następujące 

elementy: 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

…… 

wykonane w okresie/ terminie: ……………………. *                                         

II. 

Zamawiający oświadcza, że: 

- przedmiot umowy został wykonany i przekazany Zleceniodawcy zgodnie z umową i nie zgłasza do 

niego zastrzeżeń.* 

- zgłasza następujące zastrzeżenia dotyczące wykonanego przedmiotu umowy:* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



Strona 19 z 19 
 

Załącznik nr 3 do umowy z dnia ……………………… r. 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Wykonawcy 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Aleja 

Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Muzeum jest możliwy pod adresem: 

rodo@muzeumpilsudski.pl oraz pod adresem administratora danych. 

3. Dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane w następujących celach: 

1) zawarcie i wykonanie umowy; 

2) ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy. 

4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na następujących podstawach: 

1. zawarcie i wykonanie umowy, której Wykonawca jest Stroną (art. 6 ust. 1 lit b) RODO1); 

2. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 

w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed 

roszczeniami.  

5.  Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane podmiotom, których administrator 

upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych (m.in. obsługa prawna, podmioty 

świadczące obsługę serwerów, poczty elektronicznej, usługi pocztowe) oraz organom 

uprawnionym z mocy prawa. 

6. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, 

w którym umowę wykonano lub do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania 

wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. 

10. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

11. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia 

zawarcie i wykonanie umowy. 

 

 

                                                           
1
 rozporządzenie 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) 


