
 

 

 

 

Nr sprawy: SEZ/DKRZ-WPI1-IW-241-0290/DEW/20 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Zamawiający - Narodowy Bank Polski, Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, działając 

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje o zamiarze zawarcia umów z maksymalnie  

30 Wykonawcami (animatorami) na wykonywanie usług animacyjnych, będących przedmiotem 

zamówienia w ramach prowadzonego postępowania pn.: „Świadczenie usług animacji  

w Centrum Pieniądza NBP”.   

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówienia (dalej: 

„Regulamin”), stanowiącym Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

Warunki udziału i zasady prowadzonego postępowania oraz wymagania Zamawiającego 

dotyczące realizacji zamówienia określone są w Regulaminie, zamieszczonym w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie: https://e-zamowienia.nbp.pl 

 

I. Termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie.   

2. Termin złożenia Oferty: do dnia 23.11.2020 r. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług animacyjnych na rzecz Centrum Pieniądza 

NBP im. Sławomira S. Skrzypka, zwanego dalej: „CP NBP”, przez maksymalnie 30 

Wykonawców, w następującym zakresie: 

1.1. obsługa ekspozycji CP NBP, w tym: obsługa 16 sal tematycznych, obsługa zaplecza 

usługowego (recepcja, pomieszczenia edukacyjne, ciągi komunikacyjne, odbieranie 

zgód od zwiedzających na kontakt w celach badawczych oraz informowanie o 

inicjatywach edukacyjnych NBP), wsparcie realizacji warsztatów od wtorku do piątku; 

1.2. pełnienie roli dyżurnego na ekspozycji CP NBP od wtorku do piątku; 

1.3. oprowadzanie grup VIP albo grup obcojęzycznych po ekspozycji CP NBP, zgodnie  

z terminami określonymi w harmonogramie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, na zasadach określonych w § 4 ust. 2 Umowy, dalej: zwanym 

„Harmonogramem”, oraz zgodnie ze scenariuszem/mi uzgodnionym/i pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

1.4. oprowadzanie albo prowadzenie na ekspozycji CP NBP zajęć dla grup składających się 

w min. 50% z osób o różnych formach niepełnosprawności, zgodnie z Harmonogramem 

oraz zgodnie ze scenariuszem/mi uzgodnionym/i pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą; 

1.5. oprowadzanie grup polskojęzycznych albo prowadzenie na ekspozycji CP NBP zajęć 

dla grup, zgodnie z Harmonogramem oraz zgodnie ze scenariuszem/mi uzgodnionym/i 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym zajęcia dla jednej grupy trwać będą 

1,5 godziny zegarowej;  
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1.6. prowadzenie warsztatów w sali edukacyjnej, których elementem jest wizyta na 

ekspozycji CP NBP, dla grup polskojęzycznych, zgodnie z Harmonogramem oraz 

zgodnie ze scenariuszem/mi uzgodnionym/i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

przy czym zajęcia dla jednej grupy trwać będą 2 godziny zegarowe;  

1.7. prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodzin z dziećmi, których elementem jest 

wizyta na ekspozycji CP NBP, zgodnie z Harmonogramem oraz ze scenariuszem/mi 

uzgodnionym/i pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą albo udział w nagraniach 

oprowadzań, zajęć, warsztatów, spotkań edukacyjnych dla rodzin z dziećmi (filmy i 

audycje edukacyjne); 

1.8. obsługa ekspozycji CP NBP w tym: 16 sal tematycznych, obsługa zaplecza usługowego 

(recepcja, pomieszczenia edukacyjne, ciągi komunikacyjne, odbieranie zgód od 

zwiedzających na kontakt w celach badawczych oraz informowanie  

o inicjatywach edukacyjnych NBP) oraz wsparcia realizacji spotkań edukacyjnych dla 

rodzin z dziećmi w soboty i niedziele; 

1.9. pełnienie roli dyżurnego na ekspozycji CP NBP w soboty i niedziele; 

1.10. obsługa (animacja) wydarzeń specjalnych organizowanych przez CP NBP  

w siedzibie i poza siedzibą CP NBP;  

1.11. wspieranie Zamawiającego w procesie przygotowania innych osób do wykonywania 

usług animacyjnych opisanych w punktach 1.1. – 1.7., polegające na wdrażaniu i 

konsultacji świadczenia Usług przez innych animatorów (dalej zwane „Tutoringiem”); 

1.12. udzielanie konsultacji merytorycznych w procesie przygotowywania scenariuszy zajęć 

i warsztatów oraz innych materiałów dydaktycznych, w tym ich aktualizacji (dalej 

zwane „Konsultacjami”). 

2. W ramach powyższego postępowania Zamawiający dokona wyboru maksymalnie  

30 Wykonawców (animatorów) do świadczenia powyższych usług, spośród najwyżej 

ocenionych Wykonawców, w związku z czym przedmiot zamówienia podzielony jest na 30 

jednakowych zakresów zamówienia, których szczegółowy opis oraz warunki i zasady realizacji 

określone są w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do Regulaminu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia są 

określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do Regulaminu. 

 

III. Kryteria oceny ofert. 

Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami: 

 

Nazwa kryterium Waga kryterium 

1. Cena oferty max 24 pkt. 

2. Prezentacja Animatora max 16 pkt. 

3. Wiedza i umiejętności Animatora – na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej 
max 60 pkt. 

 

IV. Załączniki. 

Załącznik - Regulamin udzielenia zamówienia. 


