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l)l,zelllysl dnia. 09.03.2020 r.
(picezatktr zltlltau iititicelrl ;

Znak sprar,i v ADM.262.21 2.a20

ZAPY,I,ANI F] oIrE Rl,owE
Muzettnl Naroclolve Zierlli I)t,z,enrt,sltie.j u Prz.c,llrśltr zaprasza do złtlzeIria of-erty rra:

Projelrt aranżacji rvnętrza reccpcji micszczącej się
w Muzeum Historii Miasta Przemyśla przy Rynek 9.

( naztł,a zanttitvien i lt )

T'e rtrlill re,aliz_ac-ji zalllor,r,icllia: dtl l6.0.ł.2020 r.

l . Opis prze,dnliotLl zl"lIll(lrł,ietria:
Przecllrliotelll z-allróu,iellia.iest oprllco\\allie pro.iektLr aranzac.ii pl,zestrzeni reccpcji nlieszczące.j
się w, karlienicy I-tlieszczttliskie.i przy, Lrl. Ryrrek 9 w, Przetlly,ślLr będące.i siedzibą Muzeunr
Historii Nliasta Przenly,§|ą oddziału Mttz.eunl Na1,oclowego Zierli Przerllyskie.j w Przenryślu,

2. C'el i z,ałozelria pro.ie ktorve.

ocicplcnie r,rizerttnkil przestrz-etri recepc.ji ttrvidocznienie gościrrr-rości przestrzeni i

nl ie,.j scit.

- popla\\ ir firllkc- jollallltlsci l)rl_estr/cIllle.i
Cele i zalożenia pro.jekttlrr c:

- ocieplerrie wizerltnkit przestrzetri recepc.ji - ur,lidoczt,lierlie gościrrności przestrzt,lll i

rlriejsca
- poprawa funkcjonalności i uporządkowar-rie przestrzeni ob.iętej projektenl aranżac.ii
- rl vod rębll i crl i e przest r l,enl pr7-ęzLlac zo ne.i tra ."strożo w,kę"
- popra\Ąa tirrlkc.iorlalrlości stref-r soc,jalne.j

- closrr ietlerlic, całc-j 1,1I,z,estl,ze,ni slr iatletll |latufi]lIl\ lll
- rcclLrkc,ja liczb1, vr icszaltólv
-.',l y,ekspolrorvalrie sklepierlia
- ekspozl,c.j a pamiątek
- u,r, ko rzystan i e przestrzen i śc iarr l]a ekspozyc.i ę rlateriałórł, hi storyc znyclr
cltlt1 cząc1 clr ktrlll i en i cy tlr ieszczitliskie j

- Prr;.jekt aranż.acji reccJlc.ii tlbc,jntuje:

l . l nrł, en ta ryzacj ę szcze gó lorr, :1 p rzestrzen i
- rzut pomieszczenla - stan obecny
2. Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza:

- noodboard / research - przestrzenie o podobnej specyfice. rozwiązania
prob l eIrlolr e. nlirte l,iirł r,. i Ilsp i rac.j e

- t,zttt ptllllicszczcllil,t ;ltltlzial lirlllic.jorllrlll\ lllzesllzcIli. rtlz-lliiesz,cz_u,nie rllebli
nicruchonlych

- wizvalizac.|ę ii,rrętrza - wl,brane widoki
- widoki ścian
- rzut posaclzki
- rzu1 clla konser\Ąatola z llatliesiotlyllli znianani

(tt r [rtlI,zcllil'1rl,zclt,t LtI,,lit ltl'tilt se iltIl )
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3. ()pracoryanie projektorve mebli (nieruchomych):
lltcllt t,c,celrcr j tla

- lada z ntrdstau,ką (odclziela.jalca przestrzeri strozólł,ki)
- rrlebel sz-atit (stróztiu ka)
- gablota l
- gablota II

- r,ahlota IlI5*",
- ścianka nreblowtl (przc,strzeti socjalna)

Ot-ertl,tlalez,t,skłac,ltrc rł \4ttzettI-1-t Narclclouvtll Zienli PrzeIl1,skie.i (adres.iak wyżej)" przesłać
zLl pclśrecirlictivetll p()czt\,. kilricrit. tlostarczl,c osobiścic lLrb na adres cnrail:
adnlirlistll1qgClllnz111! albo t)kser-ll lla llf l6 6]9 30 10 w,ternlit-iie do drlia 12.03.2020 r. do
godz. l0 0().

O Lrdzielerrie zanrórvieliia nogą ubiegac się Wl,konawcy spełnia,iący następujące wymagania:
Udokr-rmentowanie w,vkonania (lv wersji papierowe.i lr"rb elektrorriczne.j) co rrajrrrniej dwoch
pI,o.iektórr o zblizolle.i tel]]at\ cc.
Osobą ltprari t-litltlil clo lioIltalitćllł z W'r ltotlitlł cittlli .jestlsa: Patl l)trriusz Korrdro Teli f ax
l(l (l79 3() ](). ctllitil: +ltlitli)ll,i[_j:l !l*l]l|]łl.i!

Zapytanie clf'ertowe nie jest gwaranterll l,ealizac.ji usłrrgi. dostarvy lrrb roboty budowlane.i*.

DYREKTOR .,
M uzeum Narodowego Ziemi Pzeqry;Ę

w Pzórrxśllłr,,W
llorlpis l)l rekltlra i\4Nll'

n iepotrzebrle skreś lic
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