
Wartość zamówienia 
wyrażona w PLN 

środki budżetowe lub inne

1. Zakup sprzętu IT dostawa przetarg nieograniczony I kwartał 200 000,00 zł budżet MPW 

2. Usługi cateringowe na obchody usługa 
usługi społeczne                 

art. 138o
II/III kwartał 120 000,00 zł

dosfinansowanie m.st. 
Warszawy 

3. 
Usługa ochrony podczs imprezy 
masowej 

usługa 
usługi społeczne                 

art. 138o
II kwartał               8 000,00 zł budżet MPW 

4. Zakup sprzętu IT dostawa przetarg nieograniczony II kwartał 200 000,00 zł budżet MPW 

5.
Usługa ochrony i mienia na lata 
2020/2021

usługa 
usługi społeczne                 

art. 138o
II/III kwartał 1 800 000,00 zł budżet MPW 

6. Usługa cateringowa na 2020 r. usługa 
usługi społeczne                 

art. 138o
IV kwartał 160 000,00 zł budżet MPW 

7.
Wykonanie i dostawa gadżetów do celów 
promocyjnych oraz sklepiku

dostawa przetarg nieograniczony I kwartał 100 000,00 zł          budżet MPW 

8. Nagłośniene Gali nagrody ANODY usługa 
art. 4d ust.1 pkt 2 usługi z 

zakresu działalności 
kulturalnej 

I kwartał 12 000,00 zł budżet MPW 

Dział Promocji 

Dział Organizacyjno - Administracyjny 

Wartość szacunkowa zamówienia oraz źródło 
finansowania 

L.p Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia 
(usługa, dostawa, 

robota budowlana) 
Tryb udzielenia zamówienia 

Data wszczęcia 
postępowania 



9.

Druk i sukcesywna dostawa 
promocyjnych materiałów 
poligraficznych oraz przeznaczonych do 
sprzedaży dla Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

usługa przetarg nieograniczony I kwartał 190 000,00 zł          budżet MPW 

10. Produkcja tekstyliów dostawa przetarg niegraniczony I kwartał 80 000,00 zł budżet MPW

11.
Produkcja, instalcja  i demontaż wystawy 
"Zachowajmy ich w pamieci"

usługa
art. 4d ust.1 pkt 2 usługi z 

zakresu działalności 
kulturalnej 

II kwartał 140 000,00 zł          budżet MPW 

12.
Wykonanie i dostawa gadżetów do celów 
promocyjnych oraz sklepiku

dostawa przetarg nieograniczony II kwartał 120 000,00 zł          budżet MPW 

13.
Wykonanie i dostawa gadżetów do celów 
promocyjnych oraz sklepiku

dostawa przetarg nieograniczony IV kwartał 80 000,00 zł           budżet MPW 

14.

Wykonanie i dostawa wpinek Polski 
Walczącej do akcji Wolność Łączy z 
okazji obchodów 75. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego

dostawa przetarg nieograniczony II kwartał 120 000,00 zł          budżet MPW 

15. Druk albumu BROK usługa przetarg nieograniczony II kwartał 40 000,00 zł           budżet MPW/ Sponsor

16. Druk newslettera na 2020 usługa przetarg nieograniczony IV kwartał 25 000,00 zł           budżet MPW 

17. "Pokój na lato" - montaż / demontaż
dostawa/ robota 

budowlana
przetarg nieograniczony I kwartał 220 000,00 zł budżet MPW

18.
"Pokój na lato" - działalność koncertowa 
- oświetlenie / dźwięk

usługa 
art. 4d ust.1 pkt 2 usługi z 

zakresu działalności 
kulturalnej 

I kwartał 150 000,00 zł budżet MPW

19.
Festiwal Niewinni Czarodzieje  - koncert - 
światło dźwięk

usługa 
art. 4d ust.1 pkt 2 usługi z 

zakresu działalności 
kulturalnej 

IV kwartał 85 000,00 zł budżet MPW

Dział Projektów Kultaralnych ISS



20.
Rozbudowa MPW - umowa z 
projektantem 

usługa 
art.. 67 ust. 1 pkt 2 wolna 

ręka 
II kwartał 1 700 000,00 zł

dofinansowanie z m.st 
Warszawy 

21

Produkcja albumu fonograficznego
Michała Urbaniaka pod roboczym
tytułem „From Warszaw with love” z
udziałem międzynarodowych gwiazd
jazzu.

usługi 
wolna ręka art. 67 pkt. 1 ust. 

1a) 
I kwartał 390 000,00 zł budżet MPW 

22
Koncert PAMIĘTAMY'44 w MPW: 
nagłosnienie, oświetlenie, budowa sceny, 
multimedia wraz z obsługą

usługa
art. 4d ust.1 pkt 2 usługi z 

zakresu działalności 
kulturalnej 

II-III kwartał 90.000 budżet MPW

23
Koncert w MPW: nagłosnienie, 
oświetlenie, budowa sceny, multimedia 
wraz z obsługą

usługa
art. 4d ust.1 pkt 2 usługi z 

zakresu działalności 
kulturalnej 

III kwartał 85.000 budżet MPW

24
Akcja muzyczna Pl. Piłsudskiego: 
nagłosnienie, oświetlenie, budowa sceny, 
multimedia wraz z obsługą

usługa
art. 4d ust.1 pkt 2 usługi z 

zakresu działalności 
kulturalnej 

II-III kwartał 98.000 budżet MPW

25 Usługa ochrony imprezy masowej usługa
usługi społeczne                 

art. 138o
II kwartał 26.000 budżet MPW

26
Druk albumu Fot. K. Pecherskiego II 
tom 

usługa przetarg nieograniczony I/II kwartał 40 000,00 zł           budżet MPW

27
Druk albumu fot. Tadeusza 
Bukowskiego 

usługa przetarg nieograniczony II kwartał 30 000,00 zł           budżet MPW

Dział Wystaw Zewnętrznych 

Dział Edukacji Kulturalnej ISS 

Dział Ikonografii i Kartografii 



28 Druk przewodnika "Cele Bezpieki" usługa przetarg nieograniczony II kwartał 25 000,00 zł           budżet MPW 

29 Druk paneli wystawy na rynek chiński usługa zapytanie o cene II kwartał             60 000,00 zł budżet MPW

30
Kartki z kalendarza ścinnego,Informacje 
dodatkowe, Ulotki 

usługa przetarg nieograniczony I kwartał 150 000,00 zł budżet MPW

Dział Obsługi Ekspozycji 






