
Wartość 

zamówienia 

wyrażona w PLN 

(kwota netto)

środki budżetowe lub 

inne

1
Dostawa sprzętu komputerowego 

oraz oprogramowania
dostawa przetarg nieograniczony III         200 000,00 zł budżetowe

2 Ochrona budynków i mienia usługa
ogłoszenie o zamówieniu - 

usługi społeczne 
I         490 000,00 zł budżetowe

3 Catering dla potrzeb MPW usługa
ogłoszenie o zamówieniu - 

usługi społeczne 
I         100 000,00 zł budżetowe

4 Materiały biurowe  dostawa przetarg  nieograniczony I          85 000,00 zł budżetowe

5 Zakup tonerów dostawa zapytanie o cenę I          69 000,00 zł budżetowe

6
System zabezpieczeń terenu i 

MPW
usługa / dostawa przetarg III         270 000,00 zł 

budżetowe/ 

dofinansowanie z PZU

7 Zakup energii dostawa

przetrag nieograniczony 

orgaznozowany przez Misto 

Stołeczne 

I         360 000,00 zł budżetowe

8 Przesył energii usługa wolna ręka IV 215 000,00 zł       budżetowe

9 MPWiK usługa wolna ręka IV 53 000,00 zł         budżetowe

10 Energia cieplna dostawa przetarg  nieograniczony IV 230 000,00 zł       budżetowe

11
Catering na obchody usługa

ogłoszenie o zamówieniu - 

usługi społeczne 
III 100 000,00 zł       budżetowe

12 Serwis projektorów usługa przetarg nieograniczony I 120 000,00 zł       budżetowe

13 Pokój na lato - budowa / demontaż usługa przetarg nieograniczony I 114 000,00 zł       budżetowe

14
Pokój na lato - działalność 

koncertowa - oświetlenie / dźwięk

ogłoszenie o udzielania 

zamówienia z zakresu 

działalności kulturalnej 

I,II,III 100 000,00 zł       budżetowe

Dział Administracyjno - Organizacyjny 

Wartość szacunkowa zamówienia oraz źródło 

finansowania 

L.p

Komórka 

udzielająca 

zamówienia

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia 

(usługa, dostawa, robota 

budowlana) 

Tryb udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, 

wolna ręka, zapytanie o cenę)

Data wszczęcia 

postępowania 

(miesiąc lub 

kwartał)
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15 spektakl 2016 - technika i scenografia

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

II/III 50 000,00 zł         budżetowe

16 Niewinni - koncert - światło dźwięk

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

IV 60 000,00 zł         budżetowe

17 ksiażka "Jadalna Warszawa" przetarg niegraniczony II/III 70 000,00 zł         budżetowe

18
konkurs architektoniczny na 

rozbudowę Muzeum
Konkurs 210 000,00 zł       budżetowe

19

druk plakatów, ulotek, materiałów 

edukacyjnych/razem z działem 

promocji MPW/

usługa przetarg nieograniczony I-II 20 000,00 zł         budżetowe

20

Z widokiem na Warszawę: 

nagłosnienie, oświetlenie, budowa 

sceny, multimedia wraz z obsługą

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

III 65 000,00 zł         budżetowe

21

cykl koncertów muzyki poważnej: 

nagłosnienie, oświetlenie, budowa 

sceny, multimedia wraz z obsługą

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

I 80 000,00 zł         budżetowe

22 druk książki Przewodnik WISŁA usługa przetarg nieograniczony I 50 000,00 zł         budżetowe

23

koncert PAMIĘTAMY'44 w 

MPW: nagłosnienie, oświetlenie, 

budowa sceny, multimedia wraz z 

obsługą

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

II-III 90 000,00 zł         budżetowe

24

akcja muzyczna Pl. Piłsudskiego: 

nagłosnienie, oświetlenie, budowa 

sceny, multimedia wraz z obsługą

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

II-III 90 000,00 zł         budżetowe

25

koncert FINAŁ KLISZY: 

nagłosnienie, oświetlenie, budowa 

sceny, multimedia wraz z obsługą

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

II-III 6 000,00 zł           budżetowe
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26

koncert: nagłosnienie, oświetlenie, 

budowa sceny, multimedia wraz z 

obsługą

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

IV 30 000,00 zł         budżetowe

27 koncerty: nagłosnienie, oświetlenie usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

II-III 12 000,00 zł         budżetowe

28

druk plakatów, ulotek, materiałów 

edukacyjnych/razem z działem 

promocji MPW/

usługa przetarg nieograniczony I 15 000,00 zł         budżetowe

29

produkcja gadżetów np. 

pocztówki, albumy, magnesy, gry, 

przeglądarki do zdjęć

usługa przetarg nieograniczony I 20 000,00 zł         budżetowe

30
Wykonanie i dostawa gadżetów do 

celów promocyjnych oraz sklepiku
usługa przetarg nieograniczony I 104 000,00 zł       budżetowe

31

Druk i sukcesywna dostawa 

promocyjnych materiałów 

poligraficznych oraz 

przeznaczonych do sprzedaży dla 

Muzeum Powstania 

usługa przetarg nieograniczony I 130 000,00 zł       budżetowe

32

Produkcja tekstyliów (toreb 

indywidualnie zaprojektowanych i 

szytuch, polarów)

usługa przetarg nieograniczony I 80 000,00 zł         budżetowe

33

Produkcja, instalcja  i demontaż 

wystawy "Zachowajmy ich w 

pamieci"

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

II 120 000,00 zł       budżetowe

34
Druk przewodnika po Muzeum 

Powstania Warszawskiego - ang
usługa przetarg nieograniczony I 15 000,00 zł         budżetowe

35
Wykonanie i dostawa gadżetów do 

celów promocyjnych oraz sklepiku
usługa przetarg nieograniczony II 120 000,00 zł       budżetowe

Dział Promocji 
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36
Wykonanie i dostawa gadżetów do 

celów promocyjnych oraz sklepiku
usługa przetarg nieograniczony IV 80 000,00 zł         budżetowe

37
Nagłośnienie Gali nagrody 

ANODY
usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

I 12 000,00 zł         budżetowe

38

zakupy wyposażenia stałej 

ekspozycji muzealnej w 

podziemiach Min. Sprawiedliwości 

tj sprzęt multimedialny, szafki 

depozytowe, schodołazy

dostawa przetarg nieograniczony III 250 000,00 zł       dotacja z MKDIN

39
druk katalogu do wystawy 

międzynardowej 
usługa przetarg nieograniczony IV 42 000,00 zł         dotacja MSZ

40

druk zaproszeń i ulotek na 

konferencję naukową w 

Heidelbergu 

usługa przetarg nieograniczony I 4 000,00 zł           budżetowe 

41

dostawa wraz z montażem i 

próbami sterowalnego oświetlenia 

ekspozycyjnego na potrzeby stałej 

ekzpozycji muzealnej w 

podziemiach Ministerstwa 

Sprawiedliwości 

dostawa przetarg nieograniczony III 460 000,00 zł       dotacja MKDIN

42

produkcja plansz z aludibondu na 

potrzeby wystawy 

międzyanrodowej
usługa przetarg nieograniczony III 160 000,00 zł       dotacja MSZ

43 DK

Zakup telewizorów, projektorów, 

obiektywów i innych 

komponentów elektronicznych do 

wystawy Fotografowie i Filmowcy

dostawa przetarg nieograniczony I 170 000,00 zł       sponsor

DP

Dział Wystaw Zewnętrznych 

DZW

Dział Konserwacji 



44 DA

Wynajem nagłośnienia, sprzętu 

wraz z obsługą (Marsz Pamięci, 

Masa Powst.)

usługa

ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia  z zakresu 

działalności kulturalnej

III 7 000,00 zł           budżetowe

45
Wydruk albumu -  Fot. K. 

Pecherskiego wersja ang  
usługa przetarg nieograniczony I/II 40 000,00 zł      budżetowe

46
Wydruk albumu Fot. K. 

Pecherskiego II tom  
usługa przetarg nieograniczony III/IV 50 000,00 zł      sponsor

Dział Archiwum 

Dział Ikonografii i Fotografii 

DIiK


