
Ogłoszenie nr 102971 - 2017 z dnia 2017-06-30 r. 

Słupsk: "Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w 
zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w 

Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach dofinansowania 
projektu „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja 
i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na 

cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały”  
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Nazwa projektu lub programu: „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i 
społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, 

Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający  
nie 

Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie 
 

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z 
danymi do kontaktów:  
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

nie 
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 27780700000, ul. ul. Dominikańska  42499, 76200   Słupsk, państwo 
Polska, woj. pomorskie, tel. 059 8424081/82 w. 320, 8463020, faks 598 426 518, e-mail muzeum@muzeum.slupsk.pl.  
Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.slupsk.pl 

Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury 
 

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy) 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda 
zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):  
 

I.4) KOMUNIKACJA 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):  
www.muzeum.slupsk.pl 

Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:  
 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:  

 
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:  

osobiście, za pośrednictwem posłańca 
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:  
Tradycyjną drogą korespondencyjną  

Pod adres:  
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: tak  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):  
nie dotyczy 

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU 
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:  
"Opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 12, w ramach 

dofinansowania projektu „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i 
społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” 

 
Numer referencyjny: MPŚ-IX.261.2.2017 
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:  

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji aranżacji wnętrz oraz wystaw w zabytkowym obiekcie Białego Spichlerza, zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Szarych 
Szeregów 12, będącego własnością Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zamówienie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych spichlerzy oraz 

ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr 
umowy o dofinansowanie RPPM.08.03.00-22-0038/15 .Przedmiot konkursu obejmuje: 1.1.1. aranżację plastyczną, adekwatną do tematyki i scenariuszy wystaw, 1.1.2. 

przedstawienie sugestii odnośnie projektu sprzętu i materiałów wystawienniczych, (między innymi: gablot, plansz, ekranów), uwzględniających bezpieczeństwo 
eksponowanych w nich zabytków, podnoszących ich walory ekspozycyjne oraz ułatwiających ich użytkowanie, 1.1.3. propozycję rozmieszczenia materiałów 
wystawienniczych, (między innymi: gablot, plansz,ekranów), punktów oświetlenia oraz środków przekazu multimedialnego; koncepcja powinna umożliwiać swobodne 

kształtowanie przestrzeni wystawienniczych oraz ich elastyczne dostosowywanie do aktualnych i przyszłych potrzeb sal wystawowych w których materiały wystawiennicze 
mają zostać wystawione, 1.1.4. przewidywany maksymalny planowany koszt realizacji aranżacji wnętrz oraz wystaw wraz z wyposażeniem, na formularzu stanowiącym 
Załącznik Nr 9, 1.1.5. przewidywany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wnętrz oraz wystaw, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 9, 

1.1.6. rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, w szczególności: niewidomych, głuchoniemych, z upośledzeniem ruchowym, 1.1.7. rozwiązania zwiększające 
zainteresowanie osób w wieku szkolnym i przedszkolnym; opracowanie rozwiązań dla grup docelowych z uwzględniłem stopnia rozwoju umysłowego, sposobu 
zapoznawania się z otoczeniem, sposobu przyswajania nowych informacji, 1.1.8. nowoczesne środki multimedialne służące do przekazywania dźwięku i obrazu, 1.1.9. 

sposób oznakowania kierunku zwiedzania. 1.2 Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji aranżacji wnętrz oraz organizowanych wystaw na salach ekspozycyjnych 
w obiekcie zabytkowego Białego Spichlerza, rewitalizowanego w ramach projektu, uwzględniającego historyczną rangę miejsca ekspozycji oraz zawierającą optymalne 

rozwiązania aranżacyjne, programowe i funkcjonalne, odpowiadające scenariuszom oraz przyjętym założeniom funkcjonalnym i finansowym. 1.3 Celem konkursu jest 
również wyłonienie uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana za najlepszą, w celu zaproszenia go do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, na 



szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (opracowanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz oraz sal wystawowych, projektów instalacji elektrycznej, 

przedmiarów robót i projektu wykonawczego – zgodnie z pkt VII Regulaminu konkursu). 
 
II.3) Główny kod CPV 71220000-6 

Dodatkowe kody CPV 
79932000-6, 71313100-9 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
WARUNKI UDZIAŁU  
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
Wykonawca: wykaże, że dysponuje lub celem realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą 

wykształcenie wyższe techniczne w kierunku architektura wnętrz lub plastyczne w kierunku architektura wnętrz. Uczestnikami konkursu mogą być 
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 
ust. 7 oraz art. 24 ust. 1, pkt. 12-23 ustawy PZP. 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.Zamawiający 
ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

13-22 ustawy PZP. 4.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
prawo zamówień publicznych: Zamawiający nie określa fakultatywnych przesłanek wykluczenia, wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
 
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie  

Należy podać dla jakiego zawodu:  

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych: 

Zgodność projektu z koncepcją i aranżacja wystawy 

 - 20 
 

Atrakcyjność rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego wystawy 

 - 20 
 

Innowacyjność rozwiązań z punktu widzenia wartości edukacyjnych 

 - 20 
 

Realność wykonania koncepcji i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 - 20 
 

Aspekt ekonomiczny - całkowity koszt aranżacji 
 - 20 
 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: 
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:  
Data: 20/07/2017, godzina: 15:00 

 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:  

Wnioski należy złożyć w języku polskim. Wnioski złożone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
IV.2.2) Inforacje dodatkowe: 
1. Osoby dopuszczone do udziału w konkursie przedstawią prace konkursowe do dnia 29.09.2017 r. 2. Szczegółowy projekt pracy konkursowej 

zwycięzca konkursu wykonana w terminie do 15 stycznia 2018 r., po przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 
IV.3) NAGRODY 
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:  

Celem konkursu jest wyłonienie uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana za najlepszą, w celu zaproszenia go do negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej (opracowanie szczegółowego projektu aranżacji wnętrz oraz sal 
wystawowych, projektów instalacji elektrycznej, przedmiarów robót i projektu wykonawczego – zgodnie z pkt VII Regulaminu konkursu). 

 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak  

Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak  
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace 
konkursowe: tak 

Informacje dodatkowe: 

 


