Data umowy Czas trwania Od Czas trwania Do Dostawca

02.01.2016

04.01.2016

04.01.2016

04.01.2016

04.01.2016

02.01.2016

04.01.2016

04.01.2016

04.01.2016

04.01.2016

Współfinanso
wanie ze
Kwota
srodków UE zaangażowania

31.12.2016 Piotr Waleńdzik

Przedmiot zamówienia
Opracowanie cotygodniowej liturgii mszy świętej i
sprawowanie Mszy Świętych w każdą niedzielę o
godzinie 12.30. w Kaplicy p.w. Błogosławionego
Józefa Stanka w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

6 032,00

31.12.2016 Maciej Roszkowski

Oprowadzanie po ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego maksymalnie 15 grup w miesiącu
na szczególne potrzeby Działu Obsługi Ekspozycji Nie

15 000,00

31.12.2016 Janusz Czopowicz

Pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.

Nie

28 000,00

31.12.2016 Andrzej Zaborowski

Pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.

Nie

12 000,00

31.01.2016 Marcin Majcz

Uzupełnianie bazy danych – cywilne ofiary
Powstania Warszawskiego oraz opracowywanie
informacji pozyskanych z kwerend
przeprowadzonych w PCK i innych instytucjach a
także uzupełnianie rekordów w bazie danych Cywilne Ofiary Powstania Warszawskiego
Nie

2 680,00

04.01.2016

07.01.2016

07.01.2016

18.01.2016

04.01.2016

07.01.2016

07.01.2016

18.01.2016

31.01.2016 Tomasz Zatwarnicki

Opracowanie listy nazwisk uczestników
Powstania Warszawskiego, - redagowanie not
biograficznych uczestników Powstania
Warszawskiego, które mają być wykorzystane w
pracach nad słownikiem biograficznym oraz mogą
być umieszczane na FB-Powstańcze biogramy,przyporządkowanie fotografii pochodzących ze
zbiorów MPW do poszczególnych biogramów,wykorzystanie własnych materiałów do
uzupełniania i tworzenia biogramów,- ustalenie
(odtworzenie) źródeł pochodzenia fotografii,
które zostały dodane do bazy danych Powstańcy
w latach 2010 (czerwiec) – 2013 (styczeń)skanowanie zdjęć i dokumentów oraz ich
dopasowanie do biogramów- przeprowadzenie
kwerend tematycznych do serialu fabularnego
oraz opracowanie wstępnych scenariuszy
poszczególnych odcinków
Nie

2 680,00

31.12.2016 Marcin Miros

Przeprowadzanie tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii II wojny światowej, Powstania
Warszawskiego i dziejów powojennych
Nie

9 963,00

31.12.2016 Sławomir Kosim

Przeprowadzanie tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii II wojny światowej, Powstania
Warszawskiego i dziejów powojennych
Nie

12 960,00

19.01.2016 Krzysztof Miller

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu „Na pierwszej linii – spotkania z polskimi
fotografami wojennymi”.
Nie

480

22.01.2016

22.01.2016

26.01.2016

26.01.2016

26.01.2016

27.01.2016

22.01.2016

22.01.2016

26.01.2016

26.01.2016

26.01.2016

27.01.2016

24.01.2016 Mikołaj Kubacki

Przeprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatu na temat
Powstania Styczniowego

Nie

400

31.12.2016 Zbigniew Furman

Przeprowadzanie cyklu warsztatów
fotograficznych w ramach projektu „Muzeum w
kadrze, czyli fotografuj nie pstrykaj”.

Nie

3 618,00

28.01.2016 Małgorzata Pakier

Przygotowanie wystąpienia i udział w dyskusji
panelowej „Warszawa dwóch powstań. Percepcja
historyczna, pamięć i refleksja w Polsce oraz w
Niemczech”, która odbędzie się 28 stycznia br. w
ramach wydarzeń towarzyszących wystawie
„Powstanie Warszawskie 1944” w Centrum
Dokumentacji Nazimu w Monachium
Nie

400

26.01.2016 Edyta Poźniak

Opracowanie koncepcji i prowadzenie spotkania
promującego książkę Jerzego Surdykowskiego
'Pójdę pluć na wasze trumny' w dniu 26 stycznia
2015 roku w Sali pod Liberatorem w Muzeum
Powstania Warszawskiego

Nie

360

Barbara Schabowska26.01.2016 Maszenda

Opracowanie scenariusza i moderowanie debaty
prowadzonej w formule Debat Gdańskich
poświęconej krytycznemu wydaniu książki „Mein
Kampf” Adolfa Hitlera. Debata odbędzie się
26.01.2016 r. o godz. 18:30 w audytorium im.
Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego
Nie

600

Barbara Schabowska25.10.2016 Maszenda

Przygotowanie i poprowadzenie rozmów z
zaproszonymi gośćmi, towarzyszących koncertom
muzyki poważnej organizowanych w cyklu
„Muzyka pod Liberatorem” w okresie styczeń –
październik 2016.
Nie

8 000,00

20.01.2016

20.01.2016

20.01.2016

20.01.2016

20.01.2016

20.01.2016

05.02.2016 Andrzej Bednarski

Stworzenie kalendarzowego planu zdjęć (tzw.
kalendarzówki) i teczek obiektów zgodnie z
wymogami scenariusza, założeniami
artystycznymi i lokalizacyjnymi. Wykonawca
wykona pracę w oparciu o scenariusz filmu pod
roboczym tytułem ,,Kurier’’.

Metrowanie (kalkulacja metrażu) scenariusza
25.01.2016 Danuta Szczęsnowicz-Malipan filmu pod roboczym tytułem ,,Kurier’.’
Projekt 11 wzorów graficznych newslettera (na
miesiące: luty 2016 – styczeń 2017, w tym
miesiące lipiec i sierpień razem) zawierających
kalendarium wydarzeń MPW wraz z ich
kompleksowym przygotowaniem do druku (w
tym czynności związane ze składem dtp oraz
przygotowanie pliku produkcyjnego w formacie
20.12.2016 Anna Piwowar
do druku).

22.01.2016

22.01.2016

27.01.2016 Jakub Kowalczyk

25.01.2016

25.01.2016

01.02.2016 Władysław Bułhak

Nie

4 000,00

Nie

2 100,00

Nie

5 445,00

Zrealizowanie materiału filmowego z koncertu pt.
„Koncert kolęd”, organizowanego 27 stycznia
2016 roku w Sali pod Liberatorem w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie
Sporządzenie opinii historycznej scenariusza filmu
fabularnego pt. „Kurier”.
Nie

500
800

01.02.2016

01.02.2016

01.02.2016

01.02.2016

01.02.2016

01.02.2016

29.02.2016 Tomasz Zatwarnicki

Opracowanie listy nazwisk uczestników
Powstania Warszawskiego, - redagowanie not
biograficznych uczestników Powstania
Warszawskiego, które mają być wykorzystane w
pracach nad słownikiem biograficznym oraz mogą
być umieszczane na FB-Powstańcze biogramy,przyporządkowanie fotografii pochodzących ze
zbiorów MPW do poszczególnych biogramów,wykorzystanie własnych materiałów do
uzupełniania i tworzenia biogramów,- ustalenie
(odtworzenie) źródeł pochodzenia fotografii,
które zostały dodane do bazy danych Powstańcy
w latach 2010 (czerwiec) – 2013 (styczeń)skanowanie zdjęć i dokumentów oraz ich
dopasowanie do biogramów
Nie

2 680,00

31.03.2016 Marcin Majcz

Uzupełnianie bazy danych – cywilne ofiary
Powstania Warszawskiego oraz opracowywanie
informacji pozyskanych z kwerend
przeprowadzonych w PCK i innych instytucjach a
także uzupełnianie rekordów w bazie danych Cywilne Ofiary Powstania Warszawskiego
Nie

5 360,00

16.02.2016 Marek Cichocki

Przygotowanie wystąpienia podczas debaty „Dwa
totalitaryzmy: Polska i NRD 1945–1989 –sposób
traktowania historii i pamięć o niej w okresie
stalinizmu” jaka odbędzie się w ramach programu
towarzyszącego wystawie „Powstanie
Warszawskie 1944” w Centrum Dokumentacji
Nazizmu w Monachium.
Nie

400

01.02.2016

02.02.2016

01.02.2016

02.02.2016

16.02.2016 Paweł Ukielski

Przygotowanie wystąpienia podczas debaty „Dwa
totalitaryzmy: Polska i NRD 1945–1989 –sposób
traktowania historii i pamięć o niej w okresie
stalinizmu” jaka odbędzie się w ramach programu
towarzyszącego wystawie „Powstanie
Warszawskie 1944” w Centrum Dokumentacji
Nazizmu w Monachium.
Nie

400

31.08.2016 Anita Mikulicz

Stworzenie i wdrażanie planu promocji
powstawania pawilonu rekreacyjno - kulturalnego
'Pokój na lato' oraz komunikacji na fb wydarzeń
kulturalnych oraz imprez związanych z
działalnością pawilonu a także tematów
vasavianistycznych.W szczególności: od lutego
2016 do końca marca 2016 r. prowadzenie
fanpejdża fb 'Pokój na lato': przygotowanie i
zamieszczanie na fb zawartości merytorycznej
postów, dostarczanie jej działowi promocji MPW
oraz działowi ISS PK do akceptacji i dystrybucji.
Ponadto egzekwowanie zamieszczania w/w
materiałów informacyjnych dotyczących 'Pokoju
na lato' na stronie www.1944.pl, oraz innych
powiązanych merytorycznie mediach
społecznościowych (np. zapraszanie na
wydarzenia, pisanie: tekstów wydarzenia, notki,
tekstów ulotek, plakatów, tekstów na
www).Ponadto współpraca przy tworzeniu
prezentacji 'Pokoju na lato' - napisanie i
przygotowanie tekstów opisujących planowane
wydarzenia
Nie

5 040,00

05.02.2016

10.02.2016

05.02.2016

10.02.2016

14.02.2016 Iga Brząkała

Prace pomocnicze w sklepikach MPW, polegające
na:- Obsłudze klienta- Wydawaniu
audioprzewodników- Doraźnej pomocy
informacyjnej
Nie

1 170,00

23.02.2016 Krzysztof Domaradzki

Przygotowanie wystąpienia podczas debaty
„Warszawa i Monachium: dwa modele
odbudowy. Różne sposoby podejścia do zniszczeń
wojennych, która odbędzie się 23 lutego 2016 r.
w Centrum Dokumentacji Nazizmu w ramach
programu towarzyszącego wystawie „Powstanie
Warszawskie 1944”.
Nie

400

10.02.2016

10.02.2016

11.02.2016 Michał Szponder

24.02.2016

24.02.2016

31.12.2016 Janusz Czopowicz

26.02.2016

27.02.2016

30.06.2016 Iga Brząkała

Pomoc przy przenoszeniu zbiorów fotografii
stereoskopowej oraz sprzętu multimedialnego z
siedziby Muzeum Powstania Warszawskiego do
Fotoplastikonu w związku z zakończeniem prac
aranżacyjnych w Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Konserwacja urządzenia Fotoplastikon oraz
obiektów zabytkowych i sprzętu znajdującego się
w Fotoplastikonie Warszawskim przy al.
Jerozolimskich 51.
Nie
Prace pomocnicze w sklepikach MPW (na
specjalne życzenie Zleceniodawcy), polegające na:Obsłudze klienta- Wydawaniu
audioprzewodników- Doraźnej pomocy
informacyjnej
Nie

05.03.2016 Krystyna Bocheńska

Przygotowanie scenariusza i poprowadzenie
warsztatów teatralnych pt. „Światło i cień” oraz
przygotowanie rekwizytów potrzebnych do zajęć Nie

400

05.03.2016 Natalia Leszczyńska

Przygotowanie scenariusza i poprowadzenie
warsztatów teatralnych pt. „Światło i cień” oraz
przygotowanie rekwizytów potrzebnych do zajęć. Nie

400

01.03.2016

01.03.2016

01.03.2016

01.03.2016

350

3 150,00

3 042,00

Retusz, napraw i skanowanie 245 szt. fotografii z
kolekcji: 'Bułgaria cz. 1', 'Bułgaria cz. 2',
'Czechosłowacja“ i ”Czechosłowacja – Praga cz. 1'
w tym konwersja z 2 D na 3 D elementów
uszkodzonych wraz z wykonaniem masek
roboczych określających głębie trójwymiarowości
fotografii
Nie
Wykonanie usług artystycznych w ramach
działalności kulturalnej letniego pawilonu przy
MPW 'Pokój na lato'
Nie

25 004,00

Nie

425 420,10

25.01.2016

25.01.2016

28.01.2016

28.01.2016

25.01.2016

25.01.2016

01.02.2016 Jan Bilejczyk
AGENCJA ARTYSTYCZNA JAZZ
ON PRODUCTION MICHAŁ
28.08.2016 POLCYN
Agencja Ochrony Osób i Mienia
DS FOKUS Sp. z o.o., RR
Świadczenie usług całodobowej, kompleksowej
Security Grupa Sp. z o.o. RR
ochrony osób i mienia na rzecz Muzeum
31.01.2017 Security Sp. z o.o.
Powstania Warszawskiego

25.01.2016

25.01.2016

28.02.2017 Twister Sp. z o.o.

22.01.2016

22.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na
potrzeby Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci przygotowania projektu graficznego
Popfabryka usługi dla ludzkosci plakatu oraz zaproszeń na potrzeby koncertu pt.
Bartłomiej Felczak Bartłomiej 'Koncert kolęd' organizowanego w dniu
26.01.2016 Felczak
27.01.2016
Nie
Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy w
najem do używania Magazyn o powierzchni 35m2
31.12.2016 Kazimierz Radziukiewicz
w Nadarzynie.
Nie

02.02.2016

Przeprowadzenie researchu do scenariusza
serialu o Armii Krajowej w oparciu o treatment
zaprezentowany przez Muzeum Powstania
Warszawskiego (przy założeniu: przedstawienia
propozycji nie mniej niż 40 postaci oraz nie mniej
niż 40 akcji historycznych).
Nie

02.02.2016

26.02.2016 Krzysztof Stecki

7 105,00

120 000,00

1 230,00

12 000,00

3 506,00

02.02.2016

02.02.2016

02.02.2016

02.02.2016

02.02.2016

02.02.2016

04.02.2016 Dawid Wildstein

Opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza dotyczącego publicystycznego ujęcia
tematu współczesnego kina polskiego w
kontekście Zagłady oraz poprowadzenie
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 4.02.2016 roku
o godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Zagłada a
polskie kino współczesne”.
Nie

450

04.02.2016 Mikołaj Mirowski

Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego
uwzględniania faktów historycznych związanych z
problematyką Holocaustu we współczesnych
produkcjach filmowych oraz wzięcie udziału w
prelekcji podczas spotkania organizowanego w
ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu
4.02.2016 roku o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
„Zagłada a polskie kino współczesne”.
Nie

450

04.02.2016 Filip Memches

Przygotowanie krótkiego referatu na temat
odniesień polskiej i światowej publicystyki do
problematyki Holocaustu w kinie współczesnym
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 4.02.2016 roku
o godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Zagłada a
polskie kino współczesne”.
Nie

220

02.02.2016

02.02.2016

04.02.2016 Jakub Majmurek

02.02.2016

02.02.2016

10.02.2016 Ewa Biernacka

11.02.2016

11.02.2016

23.02.2016 Magdalena Lisak

12.02.2016

12.02.2016

10.03.2016 Paweł Piekarski

Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego
postrzegania i omawiania przez krytyków
filmowych tematu Zagłady w polskim kinie
współczesnym oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu
4.02.2016 roku o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
„Zagłada a polskie kino współczesne”.
Redakcja tekstu głównego oraz redakcja
merytoryczna książki Adama Józefa Borkiewicza
Powstanie warszawskie. Zarys działań natury
wojskowej. Objętość tekstu – 40 arkuszy
drukarskich

Nie

220

Nie

10 281,00

Artystyczne wykonanie repertuaru obejmującego
utwory Stefana Kisielewskiego oraz udział w
charakterze wykonawcy – pianistki w ramach
koncertu z cyklu „Muzyka pod Liberatorem”,
organizowanego 23 lutego 2016 roku w Sali pod
Liberatorem w Muzeum Powstania
Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, obejmujące w
szczególności:- opracowanie repertuaru na
potrzeby koncertu- udział w próbach
muzycznych,- udział w koncercie w charakterze
pianistki.
Nie
Stworzenie filmowych animacji na podstawie
zdjęć archiwalnych ze zbiorów Muzeum
Powstania Warszawskiego na potrzeby
digitalizacji zbiorów Muzeum i udostępniania ich
w Internecie
Nie

3 500,00

1 320,00

12.02.2016

12.02.2016

03.03.2016 Anna Gołębicka

18.02.2016

18.02.2016

06.03.2016 Anna Próchniak

Przygotowanie założeń do strategii
marketingowej do filmu o Janie Nowaku
Jeziorańskim prezentującej następujące
elementy:- pozycjonowanie filmu (w jaki sposób
opowiadać o filmie, analiza mocnych i słabych
stron) - elementy komunikacji o filmie
(propozycja działań, które mogłyby promować
film w różnych grupach wiekowych)- propozycja
harmonogramu działań promocyjnych wokół
filmu rozłożona w czasie w latach 2016-2018
Nie
Recytacja wybranych fragmentów poezji na
potrzeby Gali rozdania Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody”, transmitowanej w TVP wraz
z artystycznym przygotowaniem tekstu i
uczestniczeniem w próbach sytuacyjnych
Nie

04.03.2016 Zofia Herbich

Opracowanie koncepcji graficznej layoutu
wydarzenia „Warszawa stroszy piórka” (cyklu
wykładów, spacerów i warsztatów), w tym:1.
zaprojektowania grafiki plakatu oraz nanoszenie
poprawek2. przygotowania całości do druku3.
przekazania Zamawiającemu zaakceptowanego
przez Zamawiającego otwartego pliku
umożliwiającego wykorzystanie poszczególnych
elementów przeznaczonych do promocji
wydarzenia

19.02.2016

19.02.2016

Nie

9 000,00

1 000,00

550

19.02.2016

19.02.2016

19.02.2016

19.02.2016

19.02.2016

19.02.2016

19.02.2016

19.02.2016

06.03.2016 Wojciech Oleksiak

Opracowanie i realizacja programu artystycznego
składającego się z utworów słowno-muzycznych,
muzycznych lub słownych na potrzeby Gali
rozdania Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”,
transmitowanej w TVP wraz z artystycznym
przygotowaniem repertuaru, zapewnieniem
występu artystycznego zespołu Jazzpospolita w
składzie: Michał Przerwa-Tetmajer, Michał
Załęski, Stefan Nowakowski (zwanego dalej
„zespołem”) oraz uczestniczeniem w próbach
sytuacyjnych.
Nie

8 000,00

06.03.2016 Konrad Smuga

Opracowanie koncepcji gali finałowej V edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” wraz z
opracowaniem części artystycznej (dobór poezji i
aktorów) oraz rozpisaniem dokładnego
scenariusza uroczystości wraz z timingiem dla
prowadzącego oraz zestawem materiałów
audiowizualnych na potrzeby transmisji i
reżyserowaniem całości przedsięwzięcia w Sali
pod Liberatorem w dniu 6 marca 2016 roku
Nie

5 000,00

06.03.2016 Marcin Zawistowski

Opracowanie koncepcji scenografii gali finałowej
V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”
wraz z wyborem materiałów i koncepcją
oświetlenia Sali pod Liberatorem.
Nie

3 500,00

23.02.2016 Jerzy Kisielewski

Opracowanie materiałów dotyczących Stefana
Kisielewskiego oraz udział w charakterze
wykonawcy – prelegenta w koncercie z cyklu
„Muzyka pod Liberatorem”, organizowanego 23
lutego 2016 roku w Sali pod Liberatorem w
Muzeum Powstania Warszawskiego, ul.
Grzybowska 79.

Nie

350

22.02.2016

24.02.2016

22.02.2016

24.02.2016

05.03.2016 Jan Bilejczyk

Konwersja stereoskopowa z 2 D na 3 D 55 szt.
fotografii na potrzeby wystawy „Zawsze w biegu.
Jan Rodowicz Anoda” wraz z wykonaniem masek
roboczych określających głębie trójwymiarowości
fotografii, uzależnionych od parametrów
technicznych zeskanowanych zdjęć (stopień
zniszczenia, ostrość, liczba detali i planów).
Nie

3 000,00

07.04.2016 Michał Olszański

Przeprowadzenie dwóch wywiadów z Panią prof.
Barbarą Otwinowską oraz Jerzym Smoniewskim
na temat represji po zakończeniu II wojny
światowej do książki pod roboczym tytułem
'Represje Powstańców'. Autor zobowiązany jest
przekazać wstępnie zredagowany materiał już po
autoryzacji.
Nie

2 200,00

25.02.2016

25.02.2016

08.03.2016 Anna Piwowar

26.02.2016

26.02.2016

31.12.2016 Biblioteka Narodowa

Zaprojektowanie oprawy graficznej Gali finałowej
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” wraz z
materiałami towarzyszącymi (zaproszenie,
dyplomy dla nominowanych i laureatów, banner z
portretem Patrona nagrody, plansze informacyjne
na potrzeby realizacji telewizyjnej) oraz
zaprojektowania wystawy o Janie Rodowiczu
„Anodzie” w postaci drukowanych plansz do
Fotoplastikonu Warszawskiego.
Nie
Umowa określa zasady współpracy w zakresie
wykonywania przez Zleceniobiorcę na zlecenie
Muzeum usług dezynfekcji masowej obiektów
Muzeum w laboratorium mikrobiologicznym
Zleceniobiorcy.
Nie

3 960,00

7 995,00

23.02.2016

23.02.2016

03.03.2016 SOLMAR MARCIN SOŁTYK

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego dzieło w postaci artystycznego
wykonania polegającego na czytaniu tekstu
lektorskiego opracowanego przez J.Kubicę o
postaci J.Rodowicza ANODY do spotu
historycznego na potrzeby Gali V Edycji Nagrody
im.Jana Rodowicza ANODY.

Nie

369

1 230,00

26.02.2016

26.02.2016

03.03.2016 RAYA Paweł Peroński

26.02.2016

26.02.2016

Jakub Kubica Media &
03.03.2016 Entertaintment

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego dzieło w postaci montażu
materiału o J.Rodowiczu Anody z wykorzystaniem
istniejących fragmentów nagrań oraz nowych
materiałów ikonograficznych na potrzeby spotu
historycznego Gali V edycji nagrody im Jana
Rodowicza 'Anody'.
Nie
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego dzieło w postaci spotu o postaci
J.Rodowicza Anody z kampanii społecznej
'Rozejrzyj się, może go znasz' na potrzeby
materiału historycznego Gali V edycji nagrody im
J.R. Anody
Nie

07.03.2016 H2 Architekci Spółka z o.o.

Wykonanie projektu architektoniczno
budowlanego oraz projektu konstrukcji
przebudowy i rozbudowy pawilonu Pokój na Lato Nie

26.02.2016

26.02.2016

10.02.2016

10.02.2016

11.02.2016

11.02.2016

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego dzieło w postaci zaprojektowania
i wykonania jednej statuetki zgodnie ze wzorem
zaakceptowanym w poprzedniej edycji
RR Design- Pracownia Twórcza wykonanej z ciętych tafli szkła przeznaczonej dla
02.03.2016 Radosław Rolf
Laureatów V edycji Nagrody ANODY.
Nie
Projekt badawczy pt. 'Pamięć Polaków o Janie
31.12.2017 TNS Polska S.A.
Nowaku-Jeziorańskim'.
Nie

984

13 690,00

3 567,00
18 450,00

15.02.2016

15.02.2016

15.02.2016

15.02.2016

15.02.2016

15.02.2016

16.02.2016

16.02.2016

17.02.2016

17.02.2016

23.02.2016

23.02.2016

Sprzedający oraz Statoil ICC zobowiązuje się
Statoil Fuel & Retail Polska Sp. sprzedawać towary oraz świadczyć usługi
z o.o. Statoil International Card klientowi w międzynarodowym programie KART
28.02.2017 Center AB
PALIWOWYM ROUTEX.
Nie
Popfabryka usługi dla ludzkosci Projekt materiałów graficznych do cyklu
Bartłomiej Felczak Bartłomiej koncertów muzyki poważnej Muzyka pod
20.02.2016 Felczak
Liberatorem w dniu 23.02.2016
Nie
Zaprojektowanie lay-outu książki pod roboczym
tytułem 'PRZEWODNIK. WISŁA WAW', autorstwa
31.05.2016 TXT Magdalena Heliasz
Dariusza Bartosiewicza.
Nie
Opracowanie i udźwiękowienie , nagranie lektora,
mastering dźwięku oraz przygotowanie plików
REDBERRIES STUDIO Agnieszka emisyjnych trzynastu filmów reportażowych do
04.03.2016 Korzeniowska
nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody'.
Nie
Wykonanie utworu w postaci projektów
graficznych dwóch tablic z życzeniami od
internautów dla Danuty Szaflarskiej i Witolda
24.02.2016 BART BARTOSZ BIAŁY
Kieżuna.
Nie
Zakup regałów magazynowych oraz półek do
31.03.2016 Budmax Regały Sp. z o.o.
regałów magazynowych. Dostawa i montaż
Nie

24.02.2016

24.02.2016

StenoTech Damian Płusa i
28.02.2016 Wspólnicy Sp. j.

26.02.2016

26.02.2016

08.04.2016 PROGEO SP. Z O.O.

Przedmiotem umowy są usługi przepisywania i
redagowania ustnych relacji świadków historii
nagranych w formie plików audio.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług
geodezyjnych dla potrzeb związanych z
przygotowaniem dokumentacji do
przeprowadzenia konkursu na koncepcję
architektoniczno-urbanistyczną zadania
inwestycyjnego p.n. Rozbudowa MPW

61 500,00

2 091,00

20 910,00

17 896,50

922,5
11 876,88

Nie

50 000,00

Nie

11 999,88

13.01.2016

04.01.2016

07.01.2016

26.01.2016

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci zebrania wszystkich założeń projektowych
systemu komunikacji na terenie Muzeum,
rozwiniecie systemu piktogramów, wykonanie
projektu graficznego systemu identyfikacji na
ekspozycji i poza terenem ekspozycji, skład
poszczególnych piktogramów i tekstu w jez.pol i
j.ang, nanoszeniem korekt,opracowywane
projektów niestandardowych.
Nie

13.01.2016

KASPER SKIRGAJŁŁO25.03.2016 KRAJEWSKI

04.01.2016

Zleceniodawca zleca IMM zaś IMM zobowiązuje
się do przygotowania raportu analizującego
Instytut Monitorowania
obecność w mediach informacji dotyczących
Mediów Sp. z o. o. Małgorzata haseł MPW w tym Jan Ołdakowski, Instytut
31.12.2016 Trojanowska-Dylakowska
Stefana Starzyńskiego oraz Fotoplastikon

Nie

41 328,00

07.01.2016

IMM udostępnia zaś Kontrahent uprawniony jest
za pomocą aMI do wyszukiwania publikacji w
Internecie, według haseł dowolnie przez siebie
zdefiniowanych , tworzenia w ramach aMI
własnych katalogów,pozwalających na
Instytut Monitorowania
grupowanie materiałów oraz do korzystania z
Mediów Sp. z o. o. Małgorzata wyników monitoringu na zasadach określonych w
31.12.2016 Trojanowska-Dylakowska
umowie.
Nie

1 461,24

26.01.2016

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w
ramach umowy działań zwianych z artystycznym
wykonaniem przez chór Katedry Warszawsko
Praskiej Musica Sacra koncertu. Koncert kolęd i
muzyki sakralnej z cyklu muzyka pod Liberatorem.
27.01.2016 Stowarzyszenie MUSICA SACRA W dniu 27.01.2016
Nie

5 000,00

32 595,00

26.01.2016

26.01.2016

05.01.2016

05.01.2016

05.01.2016

05.01.2016

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w
ramach programu korzyści pracowniczych przez
31.07.2016 Benefit Systems Spółka Akcyjna Partnerów Benefit Systems oraz Benefit Systems. Nie
Wydawca świadczy odpłatnie na zamówienie
Ogłoszeniodawcy zamieszczanie ogłoszeń
wymiarowych oraz nekrologów w Gazecie
31.12.2016 Agora SA
Wyborczej
Nie
Umowy określa zasady współpracy stron w
zakresie wykonania przez Zleceniobiorcę usług
TEXT Monika Kowaleczkotranslatorskich z jęz.polskiego na angielski i na
31.12.2016 Szumowska
odwrót na potrzeby Muzeum.
Nie

07.01.2016

07.01.2016

31.12.2016 Dux- Marcin Chodorowski

07.01.2016

07.01.2016

31.12.2016 Ewa Ciosek

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad
przeprowadzenia przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego lekcji muzealnych dla młodzieży
poświęconych problematyce II Wojny Światowej i
okupacji ze szczególnym uwzględnieniem PW
Nie
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad
przeprowadzenia przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego lekcji muzealnych dla młodzieży
poświęconych problematyce II Wojny Światowej i
okupacji ze szczególnym uwzględnieniem
Powstania Warszawskiego.
Nie

10.03.2016 LMNT Joanna Burakowka

Wykonanie dzieła w postaci zaprojektowania
1/standu podwieszanego na filar w celu
ekspozycji T-shirtów oraz czapek w sklepiku wew,
2/przestrzeni przy kasie w sklepiku wew,
3/przestrzeni przy kasie w sklepiku zew,
4/plakatownika w sklepiku zewnętrznym.
Nie

13.01.2016

13.01.2016

15 960,00

9 840,00

8 600,00

12 960,00

39 366,00

3 259,50

13.01.2016

01.03.2016

01.03.2016

13.01.2016

01.03.2016

01.03.2016

18.01.2016 Poziomka Studio Emilia Pyza

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci zaprojektowania graficznego zaproszenia i
ulotki informacyjnej cyklu spotkań Wolontariuszy
MPW z uczestnikami Powstania Warszawskiego
pt. 'Powstańcze wspomnienia'.
Nie

19.03.2016 Stanisław Łubieński

Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
19.03.2016 r. na terenie Warszawy spaceru
ornitologicznego pt. „Ptasio i PoWoli” z cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”. Na
spacer przewiduje się przeznaczyć ok. 3 h.

Nie

550

31.03.2016 Tomasz Zatwarnicki

Czynności obejmujące: - opracowanie listy
nazwisk uczestników Powstania Warszawskiego, redagowanie not biograficznych uczestników
Powstania Warszawskiego, które mają być
wykorzystane w pracach nad słownikiem
biograficznym oraz mogą być umieszczane na FBPowstańcze biogramy,- przyporządkowanie
fotografii pochodzących ze zbiorów MPW do
poszczególnych biogramów,- wykorzystanie
własnych materiałów do uzupełniania i tworzenia
biogramów,- ustalenie (odtworzenie) źródeł
pochodzenia fotografii, które zostały dodane do
bazy danych Powstańcy w latach 2010 (czerwiec)
– 2013 (styczeń)- skanowanie zdjęć i
dokumentów oraz ich dopasowanie do
biogramów
Nie

2 680,00

1 476,00

07.03.2016

10.03.2016

07.03.2016

10.03.2016

22.04.2016 Małgorzata Koziara

Czynności obejmujące:1. Przygotowanie otwarcia
Fotoplastikonu Warszawskiego, w tym:opracowanie materiałów na konferencję prasową
nt. wznowienia działalności Fotoplastikonu
Warszawskiego- przygotowanie imprezy otwarcia
Fotoplastikonu Warszawskiego dla osób
zaproszonych2. Sporządzenie planu miesięcznego
działania Fotoplastikonu Warszawskiego, w tym:określenie dat, godzin i szczegółowych opisów
wydarzeń- przygotowanie imprez, spotkań, cykli
zawartych w planie - określenie warunków
współpracy z artystami i osobami prowadzącymi
zajęcia w Fotoplastikonie Warszawskim tj. z
osobami uwzględnionymi w planie- sporządzenia
zapotrzebowania dotyczącego planu
miesięcznego- przygotowanie informatora
miesięcznego na temat działalności
Fotoplastikonu Warszawskiego - umieszczenie
informacji na portalach społecznościowych,
stronie internetowej Fotoplastikonu
Warszawskiego o bieżących wydarzeniachprzygotowanie plakatów, informacji dotyczących
wydarzeń
Nie

5 345,00

16.03.2016 Michał Kryciński

Przeprowadzenie w dniu 16.03.16 wykładu pt. „W
warszawskich szponach. Pustułka i spółka, czyli
drapole w stolycy”, stanowiącego jeden z
wykładów cyklu ornitologicznego „Warszawa
stroszy piórka”. Wykład odbędzie się w Auli im.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Nie

550

17.03.2016

01.04.2016

01.04.2016

01.03.2016

17.03.2016

01.04.2016

01.04.2016

08.03.2016

20.03.2016 Bogdan Klejn

Przeprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatu na temat
Insurekcji kościuszkowskiej.

Nie

400

30.04.2016 Tomasz Zatwarnicki

Czynności obejmujące: - opracowanie listy
nazwisk uczestników Powstania Warszawskiego, redagowanie not biograficznych uczestników
Powstania Warszawskiego, które mają być
wykorzystane w pracach nad słownikiem
biograficznym oraz mogą być umieszczane na FBPowstańcze biogramy,- przyporządkowanie
fotografii pochodzących ze zbiorów MPW do
poszczególnych biogramów,- wykorzystanie
własnych materiałów do uzupełniania i tworzenia
biogramów,- ustalenie (odtworzenie) źródeł
pochodzenia fotografii, które zostały dodane do
bazy danych Powstańcy w latach 2010 (czerwiec)
– 2013 (styczeń)- skanowanie zdjęć i
dokumentów oraz ich dopasowanie do
biogramów
Nie

2 680,00

30.04.2016 Marcin Majcz

Czynności obejmujących uzupełnianie bazy
danych – cywilne ofiary Powstania
Warszawskiego oraz opracowywanie informacji
pozyskanych z kwerend przeprowadzonych w PCK
i innych instytucjach a także uzupełnianie
rekordów w bazie danych - Cywilne Ofiary
Powstania Warszawskiego
Nie

2 680,00

10.03.2016 Anna Rzeźnik

Wizja lokalna i przedmiar do aranżacji przestrzeni
pod wystawę „Powstanie Warszawskie 1944” w
Heidelbergu i Norymberdze
Nie

1 753,00

01.03.2016

01.03.2016

01.03.2016

01.03.2016

05.03.2016 Rafał Grabowski

Zanimowana plansza z logotypami organizatorów
i sponsorów oraz pasek informacyjny podczas V
edycji Gali wręczenia nagród im. Jana Rodowicza
ANODY, zgodnie z wymaganiami technicznymi
Telewizji Polskiej.
Nie

550

14.03.2016 Jan Bilejczyk

Retusz, naprawa i skanowanie 240 szt. fotografii z
kolekcji: “Dania”, 'Francja cz. 1', 'Czechosłowacja
– Karlowe Wary i Ołomuniec“ i ”Czechosłowacja –
Praga cz. 2' w tym konwersja z 2 D na 3 D
elementów uszkodzonych wraz z wykonaniem
masek roboczych określających głębie
trójwymiarowości fotografii
Nie

6 960,00

03.03.2016

03.03.2016

15.04.2016 Anna Sot

07.03.2016

07.03.2016

25.03.2016 Krzysztof Leski

Korekta baz danych o ofiarach cywilnych na rzecz
wystawy upamiętniającej mieszkańców
Warszawy, którzy zginęli lub zaginęli podczas
Powstania Warszawskiego. Korekta obejmuje ok.
55 000 - 60 000 nazwisk i imion, z datami urodzin
oraz ostatnim miejscem zamieszkania. Korekta
będzie realizowana na pliku Excel oraz pliku PDF –
projekcie graficznym wystawy
Nie
Redakcja tekstu publikacji pod roboczym tytułem
„Jan Rodowicz ANODA. Jeden z pokolenia”, której
objętość tekstu wynosi ok. 140-150 stron
znormalizowanych
Nie

08.04.2016 Anna Rzeźnik

Projekt gabloty wystawienniczej oraz zabudowy
grzejnika w sali ekspozycyjnej Fotoplastikonu
Warszawskiego, wraz z nadzorem nad
prawidłowym wykonaniem projektu, oraz
przekazaniem projektów w formie wizualizacji

08.03.2016

08.03.2016

Nie

3 505,00

2 350,00

989

09.03.2016

09.03.2016

18.04.2016 Renata Lenard

14.03.2016

14.03.2016

07.04.2016 Paweł Piekarski

14.03.2016

14.03.2016

16.03.2016 Zofia Skrzypczak

15.03.2016

15.03.2016

21.03.2016 Rafał Grabowski

17.03.2016

17.03.2016

21.03.2016 Mateusz Cygnarowski

Opracowanie raportu na temat dostępnych w
Warszawie możliwości wsparcia Powstańców
Warszawskich w zakresie usług (pielęgnacyjnych,
zdrowotnych, opiekuńczych, wynajmu sprzętu,
wsparcia psychologicznego i innych) z podziałem
na oferty poszczególnych dzielnic i z
uwzględnieniem różnych możliwości finansowych
Powstańców.
Stworzenie czterech filmowych animacji na
podstawie zdjęć archiwalnych ze zbiorów
Muzeum Powstania Warszawskiego na potrzeby
digitalizacji zbiorów Muzeum i udostępniania ich
w Internecie
Stworzenie koncepcji instalacji elektrycznej i
oświetleniowej na potrzeby realizacji SIWZ do
pawilonu rekreacyjno-wystawienniczego Pokój na
lato.
Opracowanie wybranych ilustracji z książki
ARCHI.TEKTURKI, autorstwa Roberta Czajki.
Przeprojektowanie ilustracji i napisów do formatu
kwadratu, dostosowanie wydruków do miejsca
ekspozycji w Fotoplastikonie Warszawskim,
przygotowanie ilustracji do druku, dostarczenie
15 wydruków na piance grubości 3mm, w
formacie 85cmx85cm.
Tłumaczenie konsekutywne podczas konferencji
prasowej na temat badań „Pamięć o Janie
Nowaku-Jeziorańskim”.

30.03.2016 Bartłomiej Kominek

21.03.2016

21.03.2016

Nie

1 400,00

Nie

1 320,00

Nie

701

Nie

1 450,00

Nie

700

Udział w charakterze muzyka (fortepian) w
koncercie muzyki Romana Maciejewskiego
organizowanego w ramach cyklu Muzyka pod
Liberatorem. Koncert odbędzie się 30 marca 2016
r. na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego,
w Sali pod Liberatorem.
Nie

4 500,00

21.03.2016

21.03.2016

21.03.2016

21.03.2016

21.03.2016

21.03.2016

30.03.2016 Rafał Grabowski

Zaprojektowanie i wykonanie elementu
scenografii w postaci podwieszanego logo
„Muzyka pod Liberatorem” na cykl koncertów
Muzyka pod Liberatorem

Nie

1 500,00

31.03.2016 Mikołaj Mirowski

Opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza spotkania będącego próbą analizy
reakcji państwa polskiego wobec pojawiającego
się zagranicą zniesławiającego określenia „polskie
obozy koncentracyjne” na przykładzie wybranych
publikacji oraz poprowadzenie spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 31 marca 2016 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Polskie obozy
koncentracyjne – histeria czy problem?”
Nie

450

31.03.2016 Dawid Wildstein

Przygotowanie krótkiego referatu na temat
odniesienia się w polskich materiałach
publicystycznych do stosowania przez wybrane
media zagraniczne kontrowersyjnego określenia
„polskie obozy koncentracyjne” oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 31.03.2016 r. o godzinie
18:30 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: „Polskie obozy koncentracyjne –
histeria czy problem?”
Nie

220

21.03.2016

24.03.2016

25.03.2016

21.03.2016

24.03.2016

25.03.2016

31.03.2016 Antoni Dudek

Przygotowanie krótkiego referatu na temat
polskiej polityki pamięci w kontekście Zagłady w
odniesieniu do współczesnych
międzynarodowych uwarunkowań politycznych
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 31.03.2016 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Polskie obozy
koncentracyjne – histeria czy problem?”
Nie

220

13.04.2016 Tomasz Zatwarnicki

Przeprowadzenie researchu do scenariusza
serialu o Armii Krajowej w oparciu o treatment
zaprezentowany przez Muzeum Powstania
Warszawskiego (przy założeniu: przedstawienia
propozycji nie mniej niż 20 postaci oraz nie mniej
niż 10 akcji historycznych)
Nie

3 505,00

31.03.2016 Dominika Kozłowska

Przygotowanie krótkiego referatu na temat
filozoficznej analizy polskiej polityki pamięci w
kontekście Zagłady w odniesieniu do
współczesnych międzynarodowych uwarunkowań
politycznych oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu
31.03.2016 r. o godzinie 18:30 w Audytorium Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Polskie obozy
koncentracyjne – histeria czy problem?”
Nie

220

30.03.2016

30.03.2016

07.04.2016 Michał Szlaga

Sesja zdjęciowa Powstańców Warszawskich: Pani
Barbary Otwinowskiej i Pana Jerzego
Smoniewskiego oraz wybranych pomieszczeń
Zakładu Karnego we Wronkach na rzecz publikacji
pod roboczym tytułem „Represje Powstańców”
autorstwa Michała Olszańskiego. Książka będzie
wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego Nie

18.01.2016
29.03.2016

18.01.2016
29.03.2016

21.05.2016 Bożena Kalinowska-Prus
15.05.2016 MP POLSKA sp. z o.o.

30.03.2016

30.03.2016

31.12.2016 ELBROS Marek Pawłowski

Projekt graficzny (wraz z okładką), skład,
wprowadzenie poprawek i korekt do książki pod
tytułem „Czekając na odbudowę” – Warszawa
1945-1950 w obiektywie Karola Pęcharskiego.
Zakup mebli biurowych.
Mycie samolotu, ekranu kinowego , szyb
zewnętrznych oraz dodatkowe usługi mycia
elementów na ekspozycji.

03.03.2016

05.04.2016

03.03.2016

05.04.2016

1 650,00

Nie
Nie

9 350,00
49 121,46

Nie

25 830,00

Astral Sound Dorota
07.03.2016 Łapczyńska

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną
obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym
dźwiękowej oprawy muzycznej gali finałowej
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” .
Nie

3 900,00

13.04.2016 Paweł Pstrokoński

Przeprowadzenie w dniu 13.04.16 wykładu pt.
„Ornito-elyta inteligencka. Ptaki krukowate
Warszawy” stanowiącego jeden z wykładów cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.
Nie

550

05.04.2016

05.04.2016

30.06.2016 Sławomir Sendzielski

08.04.2016

08.04.2016

09.04.2016 Wojciech Roszkowski

12.04.2016

12.04.2016

24.04.2016 Sebastian Karwat

Opracowanie operatu pielęgnacyjnego,
doradztwo ogrodnicze podczas przygotowania
projektu, kontakt z wykonawcą szkieletu
stalowego i pomoc w przygotowaniu
odpowiedniej formy szkieletu dla projektu
„Zielonej Syrenki” realizowanego w ramach
działalności edukacyjnej Pokoju na lato.
Opracowanie i wygłoszenie wykładu o roli Polski
w zjednoczonej Europie na szkoleniu dla
nauczycieli w dniu 9 kwietnia 2016 r.
Przeprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatu na temat
zbrodni katyńskiej.

15.04.2016

18.04.2016

18.04.2016

15.04.2016

18.04.2016

18.04.2016

Nie

2 500,00

Nie

600

Nie

400

09.07.2016 Grzegorz Mika

Poprowadzenie czterech wykładów i spacerów
pod wspólną nazwą: „Modernistyczna Przestrzeń
warszawy - in situ” w następujących terminach:16 IV – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej21 V – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa11 VI – Kino Iluzjon- 9 VII – Ministerstwo Edukacji
Narodowej
Nie

2 400,00

24.04.2016 Barbara Domaradzka

Przygotowanie scenariusza spotkania warsztatów
architektonicznych dla dzieci w wieku 5-10 lat nt.
'Co się kryje w moim mieście Warszawa?',
prowadzenie i korekta prac uczestników,
organizowanych 24.04.2016 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

335

15.06.2016 Wiktor Nowotka

Przygotowanie scenariusza i poprowadzenie
trzech spotkań warsztatowych nt.
„Charakterystyki fotografii otworkowej”,
organizowanych 23.04.2016 r. oraz 11.05.2016 r. i
15.06.2016 r. w Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

940

21.04.2016

21.04.2016

23.04.2016 Michał Kryciński

04.01.2016

04.01.2016

01.06.2016 Dariusz Bartoszewicz

Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
23.04.16 na terenie Warszawy spaceru
ornitologicznego pt. „Ptasio i poWoli III” z cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.
Nie
Napisanie tekstu książki 'WISŁA WAW.
Przewodnik po terenach wiślanych' (tytuł
roboczy), o objętości około 250-300 stron
znormalizowanego maszynopisu, tj. ok. 450.000540.000 znaków ze spacjami.
Nie

30.09.2016 H2 Architekci Spółka z o.o.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego opracowania i wytycznych
architektoniczno-urbanistycznych niezbędnych do
przeprowadzenia konkursu dot koncepcji na
konkurs
Nie

18 000,00

Przedmiotem umowy jest realizacja nowej strony
internetowej MPW wraz z systemem zarządzania
treścią CMS oraz przeniesieniem systemu
importującego z obecnej strony internetowej
Nie

40 000,00

07.04.2016

07.04.2016

07.04.2016

07.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

11.04.2016

15.04.2016

15.04.2016

19.04.2016

19.04.2016

03.06.2016 Quantoo Sp. z o.o.
ABN Studio Adrian
10.05.2016 Napiórkowski
Popfabryka usługi dla ludzkosci
Bartłomiej Felczak Bartłomiej
03.06.2016 Felczak

Wykonanie elementów wyposażenia sklepików. Nie
Przygotowani projektu graficznego plakatu ulotki
oraz śpiewnika na potrzeby akcji Śpiewanki
Osieckowe w dniu 17.06.2016
Nie

Popfabryka usługi dla ludzkosci Przygotowanie projektu graficznego śpiewnika na
Bartłomiej Felczak Bartłomiej potrzeby akcji Warszawiacy śpiewają
21.07.2016 Felczak
nie/Zakazane piosenki w dniu 01.08.2016
Nie
Wymiana oleju w dźwigu hydraulicznym na wieży
Interlift-Serwis s.c. T. Strzelec, widokowej wraz z niezbędnymi częściami,
12.05.2016 J. Szewczak
wymian grzałki oleju
Nie
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Zespół
AMFIBIA Agnieszka
w czasie oraz w miejscu okreslonym utworów z
25.04.2016 Wierzchowska
płyty Kaktus. Koncert 21.04.2016
Nie

550

14 000,00

8 856,00

2 706,00

2 460,00

8 548,50

3 690,00

19.04.2016

19.04.2016

19.04.2016

19.04.2016

13.08.2016 STAND-UP POLSKA SP. Z O.O.

Występ komików w Pokoju na Lato/ 4 występy/

Nie

6 000,00

29.08.2016 Clipper Sp. z o.o.

Udostępnienie kontenera na rzecz Najemcy do
korzystania. Wynajmujący zobowiązuje się do
dostarczenia i postawienia Kontenera w
lokalizacji wskazanej przez Najemcę.

Nie

13 776,00

25.04.2016

25.04.2016

20.05.2016 1am.pl Piotr Barszczewski

25.04.2016

25.04.2016

18.06.2016 YMUSIC

25.04.2016

25.04.2016

Hola Hola Film Bartłomiej
11.05.2016 Sołtysiak

28.04.2016

28.04.2016

13.04.2016

04.04.2016

13.04.2016

04.04.2016

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
koncepcji szczegółowego projektu multimedialnej
instalacji do nowej ekspozycji stałej .
Nie
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
koncertu plenerowego przez zespół MIKROMUSIC
w dniu 18.06.2016 w pawilonie rekreacyjnym
Pokój na LATO.
Nie

30 750,00

15 600,00

31.12.2016 PREDICA SP. Z O.O.

Przygotowanie scenariusza Filmu promującego
Muzeum od strony zastosowania nowych mediów
na potrzeby konferencji ISEA 2016 w Hongkongu. Nie
Wdrożenie systemu informatycznego do
zarządzania kontaktami i zadaniami
wolontariuszy
Nie

28 905,00

11.09.2016 ARSER WOOD POLSKA S.C.

Kompleksowa realizacja tymczasowego pawilonu
wystawienniczo - kulturalnego pn. „Pokój na
lato”, realizowanego w ramach działalności
edukacyjnej i kulturalnej Muzeum Powstania
Warszawskiego, a następnie jego demontażu.
Nie

192 864,00

05.04.2016 APD STUDIO LTD

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
utworów w postaci opracowania wykładu
połączonego z pokazem autorskich zdjęć oraz
dyskusją poświęcona fotografii wojennej. Pokaz
odbędzie się w ramach cyklu Na pierwszej linii
spotkania z polskimi fotografami wojennymi

Nie

6 519,00

400

20.04.2016 VIRGO PUTKIEWICZ

Wykonanie dzieła w postaci wyselekcjonowania i
przekazania wybranych nagrań dźwiękowych ,
według dostarczonej listy dźwięków,
występujących w filmie 'Powstanie Warszawskie'
na rzecz produkcji utworu audio (tzw.
Audiobooka) pt. 'Powstanie Warszawskie'.
Nie

615

30.03.2016

Art. Music Agency Marcin
28.06.2016 Pawlak

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną
obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym
oświetleniowej cyklu koncertów Muzyka pod
Liberatorem, które odbędą się w Muzeum
Powstania Warszawskiego w terminach:
30.03.2016, 14.04.2016, 24.05.2016, 28.06.2016. Nie

9 840,00

20.03.2016

20.03.2016

Hera Drukarnia Offsetowa s.c
Barbara Bogusławska Marcin
31.12.2016 Podolak

Obsługa poligraficzna obejmującą wykonanie
promocyjnych materiałów poligraficznych wraz z
ich sukcesywną dostawą.
Nie

64 439,70

11.03.2016

11.03.2016

Art Druk Zakład Poligraficzny
28.02.2017 Andrzej Łuniewski

Druk wraz z sukcesywną dostawą materiałów
poligraficznych

06.04.2016

30.03.2016

06.04.2016

09.03.2016

09.03.2016

17.03.2016

17.03.2016

01.03.2016

01.03.2016

Sukcesywna dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych,
28.02.2017 AMAD sp. z o.o.
faksów i urządzeń biurowych wielofunkcyjnych.
Usługa fotograficzna pod postacią autorskiego
22.03.2016 Jakub Dąbrowski Photography pokazu zdjęć.
Wykonanie prac konserwatorskich i
Gorek Restauro Sp. z o.o.
renowacyjnych przy Fotoplastikonie
14.03.2016 Spółka Komandytowa
Warszawskim.

Nie

141 993,41

Nie

107 553,49

Nie

429

Nie

7 000,00

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
Pana F.Gurłacza dzieła polegającego na
artystycznej recytacji wybranych fragmentów
poezji podczas uroczystości wręczenia Nagrody
im. Jana Rodowicza Anody 6 marca 2016 w MPW. Nie
Wykonanie dzieła w postaci realizacji reportaży
audio-video z cyklu koncertów Muzyka pod
Liberatorem w dn. 30.03.2016,
14.03.2016,24.05.2016, 28.06.2016, wrzesień,
październik 2016.
Nie

59 500,00

15 000,00

01.03.2016

01.03.2016

Knock Knock ActorsInternational Management
06.03.2016 Monika Kaczmarek

01.03.2016

01.03.2016

31.10.2016 AW FILM STUDIO

03.03.2016

Wykonanie koncertu plenerowego przez zespół
PIOTR MAŚLANKA AGENCJA
PABLOPAVO I LUDZIKI, który odbędzie się w dniu
KONCERTOWO WYDAWNICZA 15 maja 2016 w Warszawie na terenie pawilonu
15.05.2016 KARROT KOMAMANDO
rekreacyjno-kulturalnego 'Pokój na lato'.
Nie

03.03.2016

01.03.2016

01.03.2016

15.06.2016 Zbigniew Furman

04.05.2016

04.05.2016

13.05.2016 Paweł Oleszczuk

04.05.2016

05.05.2016

13.05.2016 Damian Siebieszuk

15.04.2016

15.04.2016

01.06.2016 Ewa Biernacka

1) Przeprowadzanie cyklu warsztatów
fotograficznych w ramach projektu „Na pierwszej
linii”. Spotkania z polskimi fotografami
wojennymi,2) Fotografowanie Wisły do
powstającej książki,3) Fotografowanie zbiorów i
eventów Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie
Odegranie roli polskiego żołnierza podczas
rodzinnej gry muzealnej „Gdy nie widać gwiazd”
w dniu 13.05.2016.
Nie
Odegranie roli dowódcy powstańczego oddziału
podczas rodzinnej gry muzealnej „Gdy nie widać
gwiazd” w dniu 13.05.2016 oraz wykonanie
rekwizytów na potrzeby punktu „Sztab”.
Redakcja o charakterze stylistyczno-językowym
tekstów uzupełniających do publikacji wznowienia książki Adama Józefa Borkiewicza
„Powstanie warszawskie. Zarys działań natury
wojskowej”

1 230,00

11 120,00

200

Nie

400

Nie

600

21.04.2016

21.04.2016

27.04.2016 Mikołaj Mirowski

21.04.2016

21.04.2016

27.04.2016 Damian Pałka

21.04.2016

21.04.2016

02.07.2016 Michał Fogg

Opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza spotkania będącego próbą analizy
tematu dotyczącego stosunku polskiego Kościoła
wobec antysemityzmu na przykładzie wybranych
wydarzeń współczesnych, a także w ujęciu
historycznym oraz poprowadzenie spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 27 kwietnia 2016 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Polski Kościół
wobec antysemityzmu”.
Nie
Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego
omówienia stosunku polskiego Kościoła wobec
antysemityzmu na podstawie analizy wybranych
wydarzeń z historii Kościoła katolickiego oraz
wzięcie udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 27.04.2016 roku o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Polski Kościół
wobec antysemityzmu”.
Nie
Przygotowanie i zagranie autorskiego setu
DJ’skiego w ramach dwóch „Retro potańcówek”
w pawilonie Pokój na lato, w dniach: 4.06.2016 r.
i 2.07.2016 r.
Nie

450

220

1 210,00

21.04.2016

21.04.2016

21.04.2016

21.04.2016

27.04.2016 Stanisław Wojciechowicz

Przygotowanie krótkiego referatu dotyczącego
omówienia relacji polskiego Kościoła z
wyznawcami Judaizmu ze szczególnym
uwzględnieniem tematu antysemityzmu na
podstawie wybranych wydarzeń współczesnych i
historycznych oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa dwóch Powstań w dniu
27.04.2016 roku o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
„Polski Kościół wobec antysemityzmu”
Nie

220

29.04.2016 Dariusz Baliszewski

Recenzja historyczna scenariusza filmu „Kurier” –
film fabularny o Janie Nowaku Jeziorańskim,
autorstwa Władysława Pasikowskiego.
Nie

800

28.04.2016

28.04.2016

14.05.2016 Bartosz Jankowski

28.04.2016

28.04.2016

13.05.2016 Robert Lipka

Napisanie autorskiego scenariusza wieczoru
tanecznego oraz artystyczne wykonanie utworów
inspirowanych muzyką przedwojennej Warszawy
podczas koncertu otwierającego pawilon 'Pokój
na lato' w dniu 14 maja 2016 r.
Nie
Odegranie roli powstańczego akordeonisty oraz
wykonanie koncertu podczas rodzinnej gry
muzealnej „Gdy nie widać gwiazd” w dniu
13.05.2016.
Nie

13.05.2016 Krystyna Bocheńska

Odegranie roli lalkarki z powstańczego teatrzyku
podczas rodzinnej gry muzealnej „Gdy nie widać
gwiazd” w dniu 13.05.2016 oraz przygotowanie
scenki do przedstawienia.

28.04.2016

28.04.2016

Nie

550

350

300

28.04.2016

28.04.2016

13.05.2016 Natalia Leszczyńska

28.04.2016

28.04.2016

13.05.2016 Janusz Czopowicz

28.04.2016

28.04.2016

22.06.2016 Anna Rzeźnik

02.05.2016

02.05.2016

13.05.2016 Magdalena Piwowar

Odegranie roli lalkarki z powstańczego teatrzyku
podczas rodzinnej gry muzealnej „Gdy nie widać
gwiazd” w dniu 13.05.2016 oraz przygotowanie
scenki do przedstawienia
Odegranie roli drukarza podczas rodzinnej gry
muzealnej „Gdy nie widać gwiazd” w dniu
13.05.2016.
Dokonanie pomiarów i wizji lokalnej pod
wykonanie montażu ścianek ekspozycyjnych i
aranżacji przestrzeni pod wystawę „Powstanie
Warszawskie 1944” w Fundacji Friedricha Eberta
w Heidelbergu.
Zaprojektowanie plakatu promującego cykl
poranków dla dzieci zatytułowany 'Leniwa
niedziela z...', organizowanych w Fotoplastikonie
Warszawskim

19.05.2016 Marcin Zaborowski.Com

16.05.2016

16.05.2016

Nie

300

Nie

250

Nie

585

Nie

660

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci przygotowania scenariusza spotkania z
cyklu Fotograf w podróży organizowanego w dniu
19.05.2016 w Fotoplastikonie
Nie

400

07.04.2016

07.04.2016

01.06.2016 Abdel Mousleh

11.04.2016

11.04.2016

21.04.2016 Anna Piwowar

Pisemny przekład tekstu „Przewodnik po
ekspozycji MPW” liczącego 36 znormalizowanych
stron (50 stron obrachunkowych) z języka
polskiego na arabski.
Nie
Zaprojektowanie i przygotowanie do druku
zaproszeń i plakatów reklamujących wystawę w
Fotoplastikonie Zawsze w biegu. Jana Rodowicz
„Anoda”.
Nie

14.04.2016 Elżbieta Markowska

Udział w charakterze wykonawcy – prelegenta w
koncercie muzyki Witolda Lutosławskiego z cyklu
„Muzyka pod Liberatorem”.
Nie

11.04.2016

11.04.2016

6 120,00

550

300

13.04.2016

13.04.2016

25.04.2016 Robert Słuszniak

01.04.2016

01.04.2016

15.04.2016 Rafał Grabowski

04.04.2016

04.04.2016

07.04.2016 Józef Pawłowski

07.04.2016

07.04.2016

21.04.2016 Paweł Piekarski

Zaprojektowanie grafiki do nowego serwisu
internetowego Muzeum www.1944.pl
Projekty graficzne do kampanii #63PL w tym
szczególnie: banery internetowe, logo akcji, pliki
typu gif, animacja liternictwa.

Nie

15 000,00

Nie

550

Udział w nagraniu promującym konkurs o
postawach patriotycznych pod nazwą #63PL w
ramach nagrody im. Jana Rodowicza ANODY,
skierowany do młodzieży w wieku 16-19 lat.
Nie
Stworzenie dwóch filmowych animacji na
podstawie zdjęć archiwalnych ze zbiorów
Muzeum Powstania Warszawskiego na potrzeby
digitalizacji zbiorów Muzeum i udostępniania ich
w Internecie.
Nie

07.04.2016

07.04.2016

15.04.2016 Filip Wiluś

07.04.2016

07.04.2016

14.04.2016 Olga Plyska-Pasichnyk

01.04.2016

01.04.2016

29.04.2016 Anna Rzeźnik

Stworzenie responsywnej strony internetowej
pod adresem fotoplastikon.pl na bazie layoutu
Vigor, wraz z jej wstępnym pozycjonowaniem,
wykonaniem instrukcji użytkownika i kontaktem z
przedstawicielami firmy ONTIA przy tworzeniu
galerii strony.
Nie
Udział w charakterze wokalisty wraz z
towarzyszeniem pianistki (fortepian) Natalii
Pasiecznik w koncercie muzyki Witolda
Lutosławskiego organizowanego w ramach cyklu
„Muzyka pod Liberatorem”.
Nie
Aranżacja przestrzeni pod wystawę „Powstanie
Warszawskie 1944” w Fundacji Friedricha Eberta
w Heidelbergu
Nie

14.05.2016 Mariusz Nowicki

Reżyseria plenerowego widowiska muzycznego i
estradowego pn. roboczą 'Uroczyste otwarcie
Pokoju na lato', w tym premiera i pierwsze
publiczne wykonanie drugiej płyty Warszawskiego
Combo Tanecznego.
Nie

01.04.2016

01.04.2016

1 100,00

660

3 846,00

9 500,00

4 400,00

18 000,00

21.04.2016

21.04.2016

05.06.2016 Krystyna Bocheńska

21.04.2016

21.04.2016

05.06.2016 Natalia Leszczyńska

22.04.2016

22.04.2016

29.04.2016 Małgorzata Koziara

22.04.2016

22.04.2016

31.12.2016 Anna Borycka

22.04.2016

22.04.2016

28.04.2016 Tomasz Sikora

27.04.2016

27.04.2016

22.06.2016 Tomasz Bielawski

27.04.2016

27.04.2016

12.05.2016 Bogdan Łopieński

Przygotowanie scenariusza i poprowadzenie
warsztatów teatralnych pt. „Światło i cień” oraz
przygotowanie rekwizytów potrzebnych do zajęć. Nie
Przygotowanie scenariusza i poprowadzenie
warsztatów teatralnych pt. „Światło i cień” oraz
przygotowanie rekwizytów potrzebnych do zajęć.
Sporządzenie planu miesięcznego działania
Fotoplastikonu Warszawskiego
Tłumaczenie migowe podczas oprowadzania
maksymalnie 10 grup niesłyszących gości
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przygotowanie scenariusza spotkania z
wybranymi 10 autorskimi zdjęciami
organizowanego 28.04.2016 r. o godz. 19.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim

800

Nie

800

Nie

765

Nie

2 000,00

Nie

600

Przygotowanie scenariusza dwóch spotkań nt.
„Historia fotoplastykonów. Historia fotografii
stereoskopowej i technika obrazowania
stereoskopowego”, organizowanych 18.05.2016
r. i 22.06.2016 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie
Przygotowanie scenariusza spotkania z
wybranymi 10 autorskim zdjęciami,
organizowanego 12.05.2016 r. o godz. 19.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

1 205,00

600

02.05.2016

04.05.2016

04.05.2016

02.05.2016

04.05.2016

04.05.2016

31.07.2016 Tomasz Zatwarnicki

- opracowanie listy nazwisk uczestników
Powstania Warszawskiego, - redagowanie not
biograficznych uczestników Powstania
Warszawskiego, które mają być wykorzystane w
pracach nad słownikiem biograficznym oraz mogą
być umieszczane na FB-Powstańcze biogramy,przyporządkowanie fotografii pochodzących ze
zbiorów MPW do poszczególnych biogramów,wykorzystanie własnych materiałów do
uzupełniania i tworzenia biogramów,- ustalenie
(odtworzenie) źródeł pochodzenia fotografii,
które zostały dodane do bazy danych Powstańcy
w latach 2010 (czerwiec) – 2013 (styczeń)skanowanie zdjęć i dokumentów oraz ich
dopasowanie do biogramów
Nie

07.05.2016 Stanisław Łubieński

Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
07.05.2016 r. na terenie Warszawy spaceru
ornitologicznego pt. „Ptasio i PoWoli IV” z cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.

Nie

550

08.05.2016 Katarzyna Stanny

Przygotowanie scenariusza spotkania warsztatów
plastycznych dla dzieci w wieku 5-10 lat
'Spotkanie wokół książki Wędrówka pędzla i
ołówka czyli jak zostać Artystą malarzem.',
prowadzenie i korekta prac uczestników oraz
czytanie fragmentów książki Marii Terlikowskiej
pt. „Wędrówka pędzla i ołówka”, organizowanych
08.05.2016 r. o godz. 11.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie

400

8 040,00

04.05.2016

07.04.2016

24.05.2016
01.06.2016

04.05.2016

07.04.2016

24.05.2016
01.06.2016

31.08.2016 Sławomir Sendzielski

Dobór roślin, posadzenie roślin w terminie
roboczym 07.05.2016 r., przygotowanie
informacji dotyczącej opieki nad roślinami, a
także nadzór nad funkcjonowaniem części
zielonej (wizyta raz w tygodniu w terminach
ustalonych ze Zleceniodawcą) w czasie
funkcjonowania pawilonu kulturalnego „Pokój na
lato” tj. w okresie od 14.05.2016 do 31.08.2016 r. Nie

2 610,00

27.08.2016 Tomasz Zin

Stworzenie projektu oprawy multimedialnej oraz
reżyserii multimediów podczas pięciu koncertów widowisk muzycznych odbywających się w
ramach działalności pawilonu rekreacyjno kulturalnego 'Pokój na lato'.
Nie

3 300,00

01.06.2016 Marcin Szymczak
31.07.2016 Jarosław Maliniak

Przygotowanie scenariusza spotkania „Fotograf w
podróży z dzieckiem”, organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie
Nadzór i kierowanie Działem Archiwum.
Nie

500
11 860,00

01.06.2016

15.06.2016

31.08.2016 Marta Pali

01.06.2016

01.06.2016

05.06.2016 Jerzy Gruza

06.06.2016

06.06.2016

20.07.2016 Julian Pazdro

1. Przygotowanie treści programów uroczystości
środowiskowych z okazji 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.2. Aktualizacja skryptu
do Obsługi Centrum Informacyjnego.3. Udzielanie
informacji o uroczystościach przygotowanych z
okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w
Centrum Informacyjnym.
Nie
Przygotowanie scenariusza spotkania
„Warszawskie historie - spacer po warszawskich
dworcach', organizowanego w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie
Nadzór i zarządzanie produkcją nowego serwisu
internetowego Muzeum Powstania
Warszawskiego
Nie

5 850,00

600

32 370,00

06.06.2016

06.06.2016

08.06.2016 Grzegorz Ostrowski

07.06.2016

25.06.2016

07.08.2016 Patryk Zawistowski

Przygotowanie scenariusza spotkania nt.
„Fotograficzncyh technik szlachetnych”,
organizowanego w Fotoplastikonie Warszawskim Nie
Prace przygotowawcze i porządkowe przed i w
trakcie obchodów 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
Nie

12.06.2016 Daniel de Latour

Przygotowanie scenariusza warsztatów
plastycznych dla dzieci w wieku 5-10 lat pt.
'Spotkanie wokół książki Opowiem, ci mamo, co
robią narzędzia', prowadzenie i korektę prac
uczestników oraz czytanie fragmentów w/w
książki w Fotoplastikonie Warszawskim

08.06.2016

08.06.2016

Nie

09.06.2016

09.06.2016

31.12.2016 Dariusz Maciąg

14.06.2016

14.06.2016

19.06.2016 Jarosław Godlewski

Nadzór inwestycyjny nad realizacją inwestycji
'Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
części piwnic i przyziemia na pomieszczenia
muzeum w budynku Ministerstwa
Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11, na
działce ew. nr 137/1 i 137/2 w obrębie 5-05-07 w
dzielnicy Śródmieście w Warszawie'
Nie
Przeprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatu pt. „Wojny
Polsko-Tureckie”.
Nie

30.09.2016 Iga Brząkała

Prace pomocnicze w sklepikach MPW (na
specjalne życzenie Zleceniodawcy) w trakcie i po
obchodach 72 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, polegające na:- Obsłudze klientaWydawaniu audioprzewodników- Doraźnej
pomocy informacyjnej
Nie

14.06.2016

01.07.2016

220

2 110,00

500

24 500,00

400

7 020,00

15.06.2016

15.06.2016

26.06.2016 Barbara Domaradzka

15.06.2016

04.07.2016

31.08.2016 Jakub Kęciek

Przygotowanie scenariusza spotkania warsztatów
architektonicznych dla dzieci w wieku 5-10 lat,
prowadzenie i korektę prac uczestników,
organizowanych w Fotoplastikonie Warszawskim. Nie
Prace przygotowawcze i porządkowe przed i w
trakcie obchodów 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
Nie

28.08.2016 Jerzy Maj

Przeniesienie oraz montaż i demontaż podestów
na potrzeby 16 wydarzeń odbywających się w
pawilonie kulturalno-rekreacyjnym Pokój na lato,
w tym 12 piątkowych koncertów Michała
Polcyna, 4 wieczorów komediowych Stand-up
Nie

16.06.2016

24.06.2016

15.06.2016

24.06.2016

28.08.2016 Konstanty Ramotowski

15.06.2016

15.06.2016

16.07.2016 Estera Jakubik

27.06.2016

27.06.2016

27.06.2016 Edyta Poźniak

28.06.2016

28.06.2016

03.07.2016 Anna Szymczak

350

4 220,00

1 150,00

Przeniesienie oraz montaż i demontaż podestów
na potrzeby 16 wydarzeń odbywających się w
pawilonie kulturalno-rekreacyjnym Pokój na lato,
w tym 12 piątkowych koncertów Michała
Polcyna, 4 wieczorów komediowych Stand-up
Nie
Koordynacja zapisów uczestników na grę miejską
o Janie Nowaku – Jeziorańskim, która odbywa się
16 lipca 2016 r. oraz odegranie roli łączniczki
podczas gry.
Nie

1 150,00

Opracowanie koncepcji i prowadzenie spotkania
promującego książkę Michała Olszańskiego
'Przerwany sen o Warszawie' w dniu 27 czerwca
2016 roku w Sali pod Liberatorem w Muzeum
Powstania Warszawskiego
Nie
Przygotowanie scenariusza spotkania dla dzieci w
wieku 5-10 lat pt. „Leniwa niedziela z Nową
Zelandią”, organizowanego w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie

500

700

400

28.06.2016

28.06.2016

30.08.2016 Grzegorz Ostrowski

28.06.2016

30.06.2016

01.08.2016 Bartłomiej Ślifierski

Przygotowanie scenariusza 11 spotkań nt.
„Fotograficzncyh technik szlachetnych”,
organizowanych w Fotoplastikonie Warszawskim. Nie
Prace przygotowawcze i porządkowe przed i w
trakcie obchodów 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
Nie

17.06.2016 Tomasz Wielechowski

Opracowanie aranżacji muzycznych na zespół
wokalno-instrumentalny repertuaru – wybranych
utworów autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz
udział w charakterze wykonawcy – pianisty i
kierownika zespołu instrumentalnego, w tym
udział w próbach muzycznych, w ramach
organizacji akcji muzycznej pt. „Śpiewanki
Osieckowe” 17 czerwca 2016 roku w Parku
Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
Nie

1 700,00

17.06.2016 Lena Piękniewska

Wykonanie wybranych utworów muzycznych
(wokal) do tekstów Agnieszki Osieckiej z
akompaniamentem zespołu instrumentalnego w
trakcie koncertu oraz udział w próbach
muzycznych w ramach organizacji akcji muzycznej
pt. „Śpiewanki Osieckowe” 17 czerwca 2016 roku
w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego. Nie

1 110,00

16.06.2016 Aleksandra Kot

Projekty graficzne:- Nadruk z emblematem
Muzeum Powstania Warszawskiego (/1944pl) i
znakiem kotwicy przeznaczony na nowe gadżety –
długopisy oraz czapki,- Projekt dwustronny na
smycze z sublimacją gazową, dopasowany do
rozrysu,- Projekt oferty sponsorskiej poświęcony
postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego, z bogatym
materiałem ikonograficznym
Nie

770

03.06.2016

03.06.2016

06.06.2016

03.06.2016

03.06.2016

06.06.2016

3 960,00

2 105,00

07.06.2016

07.06.2016

28.06.2016 Jerzy Skakun

Wprowadzenie korekt merytorycznych i
redakcyjnych do projektu graficznego
Przewodnika po Muzeum Powstania
Warszawskiego, rozbudowanie materiału o nową
rozkładówkę z aktualnym kalendarium oraz
autopromocyjną z publikacjami, a także
aktualizację statystyki, wraz z uwzględnieniem
korekt oraz przygotowaniem plików
produkcyjnych
Nie

13.06.2016

13.06.2016

23.06.2016 Mikołaj Mirowski

13.06.2016

13.06.2016

24.06.2016 Marius Gudonis

Opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza spotkania będącego próbą analizy
tematu dotyczącego tzw. Pogromu kieleckiego
oraz poprowadzenie spotkania organizowanego
w ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań w
dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 18:30 w
Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego w
Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: „Pogrom kielecki – pytania i refleksje”. Nie
Tłumaczenie (polsko-angielskie) tekstów systemu
informacji dla zwiedzających na ekspozycji i na
terenie wokół Muzeum Powstania
Warszawskiego
Nie

28.06.2016 Krzysztof Książek

Udział w charakterze muzyka (fortepian) w
koncercie muzyki Jana Ekiera organizowanym w
ramach cyklu Muzyka pod Liberatorem.

15.06.2016

15.06.2016

Nie

3 300,00

450

400

3 000,00

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

23.06.2016 Piotr Kadlčik

Przygotowanie krótkiego referatu na temat próby
analizy wydarzeń „Pogromu kieleckiego” oraz
wzięcie udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 23 czerwca 2016 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Pogrom
kielecki – pytania i refleksje”
Nie

220

23.06.2016 Piotr Zaremba

Przygotowanie krótkiego referatu na temat próby
analizy wydarzeń „Pogromu kieleckiego” w
kontekście polsko-żydowskich relacji, w czasie i
tuż po wojnie oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 23
czerwca 2016 r. o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
„Pogrom kielecki – pytania i refleksje”
Nie

220

23.06.2016 Adam Ostolski

Przygotowanie krótkiego referatu na temat próby
odpowiedzi na pytania związane z wydarzeniami
„Pogromu kieleckiego” w kontekście relacji polskożydowskich oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 23
czerwca 2016 r. o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
„Pogrom kielecki – pytania i refleksje”
Nie

220

09.05.2016

09.05.2016

30.06.2016 Kinga Sochacka

10.05.2016

10.05.2016

11.05.2016 Justyna Dżbik-Kluge

Koordynacja merytoryczna i obsługa PR, w tym:
dostarczenie materiałów archiwalnych, kontakt z
mediami oraz promocja projektu w mediach
społecznościowych dla projektu „Zielonej
Syrenki” realizowanego w ramach działalności
edukacyjnej Pokoju na lato
Nie
Prowadzenie spotkanie (śniadanie prasowego).
Tematem spotkanie będzie otwarcie „Pokoju na
lato” 14 maja 2016 r.
Nie

21.05.2016 Paweł Pstrokoński

Przeprowadzenie w dniu 18.05.2016 r. wykładu
pt. „Co szczebiocze, a co ćwierka – od jaskółki do
wróbelka. Ptasie głosy” oraz do wykonanie
czynności obejmujących przeprowadzenie jako
przewodnik w dniu 21.05.2016 r. na terenie
Warszawy spaceru ornitologicznego pt. „Ptasio i
poWoli V” – oba wydarzenia odbędą się w
ramach cyklu ornitologicznego „Warszawa stroszy
piórka”.
Nie

1 100,00

22.05.2016 Jacek Frąś

Przygotowanie scenariusza spotkania warsztatów
komiksowych dla dzieci w wieku 8-12 lat nt.
„Warszawskich legend” oraz historii, języka,
charakterystyki komiksu, prowadzenie i korektę
prac uczestników, organizowanego 22.05.2016 r.
o godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

1 070,00

21.05.2016 Marcin Nasiłowski

Prowadzenie warsztatów astronomicznych dla
dzieci w wieku 5-12 lat, w dniu 21 maja w
godzinach 11.30 13.00, w „Pokoju na lato”.

Nie

300

12.06.2016 Jodie Baltazar

Przygotowanie scenariusza cyklu spotkań „Wild
food walks” wraz z ich przeprowadzeniem na
potrzeby działalności kulturalnej Pokoju na lato.
Cykl składa się z dwóch spacerów oraz jednego
spotkania warsztatowego

Nie

1 000,00

16.05.2016

16.05.2016

20.05.2016

20.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

20.05.2016

20.05.2016

2 500,00

535

20.05.2016

20.05.2016

24.05.2016

24.05.2016

16.05.2016

18.05.2016

20.05.2016

20.05.2016

24.05.2016

24.05.2016

16.05.2016

18.05.2016

23.08.2016 Grzegorz Mika

Przygotowanie 8 scenariuszy wykładów
varsavianistycznych oraz ich przeprowadzenie w
pawilonie kulturalno-rekreacyjnym „Pokój na
lato”.

Nie

4 000,00

29.06.2016 Paweł Falcman

Przygotowanie scenariusza dwóch warsztatów nt.
„Charakterystyki fotografii polaroid”,
organizowanych w Fotoplastikonie Warszawskim Nie

1 000,00

06.08.2016 Barbara Sowa

Napisanie scenariusza warsztatów,
przygotowanie projektów i zasad ręcznego
tworzenia przedmiotów, poprowadzenie zajęć
wraz z doborem i zapewnieniem materiałów i
narzędzi dla określonej liczby osób, niezbędnych
do przeprowadzenia trzech warsztatów typu
„zrób to sam” odbywających się w pawilonie
rekreacyjno-kulturalnym „Pokój na lato”.

Nie

5 400,00

07.08.2016 Monika Burakowska

Napisanie scenariusza, poprowadzenie zajęć,
opracowanie zasad doboru składników oraz
receptur kosmetyków wraz z zapewnieniem
materiałów i niezbędnych narzędzi dla określonej
liczby osób do przeprowadzenia czterech spotkań
dotyczących tworzenia kosmetyków naturalnych
odbywających się w pawilonie rekreacyjnokulturalnym „Pokój na lato”
Nie

3 480,00

30.05.2016 Przemysław Liput

Opracowanie graficzne – 48 kart do gry, Karty
szyfrów, projekt graficzny ulotek i plakatów,
grafika do strony internetowej – do akcji „Raz,
dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty!” 2016

Nie

10 000,00

11.06.2016 Iwona Łubczonek

Napisanie autorskiego scenariusza występu
muzycznego i wykonanie koncertu w pawilonie
Pokój na lato w dniu 11.06.2016 r.

Nie

550

18.05.2016

18.05.2016

18.05.2016

18.05.2016

18.05.2016

18.05.2016

09.07.2016 Rafał Borycki

Udział w charakterze wykonawcy – basisty w
koncercie plenerowym z repertuaru zespołu
'Jazzombie' organizowanym 9 lipca 2016 roku na
terenie pawilonu rekreacyjno - kulturalnego
'Pokoju na lato' o godz. 21.00
Nie

3 600,00

09.07.2016 Michał Jastrzebski

Udział w charakterze wykonawcy – perkusisty w
koncercie plenerowym z repertuaru zespołu
'Jazzombie' organizowanym 9 lipca 2016 roku na
terenie pawilonu rekreacyjno - kulturalnego
'Pokoju na lato' o godz. 21.00
Nie

3 600,00

09.07.2016 Hubert Dobaczewski

Udział w charakterze wykonawcy – wokalisty w
koncercie plenerowym z repertuaru zespołu
'Jazzombie' organizowanym 9 lipca 2016 roku na
terenie pawilonu rekreacyjno - kulturalnego
'Pokoju na lato' o godz. 21.00
Nie

3 600,00

18.05.2016

18.05.2016

09.07.2016 Adam Milwiw-Baron

18.05.2016

18.05.2016

09.07.2016 Rafał Kołaciński

18.05.2016

18.05.2016

06.06.2016 Matylda Kutrzyk

25.05.2016

25.05.2016

15.06.2016 Janusz Czopowicz

Udział w charakterze wykonawcy – wokalisty oraz
trębacza w koncercie plenerowym z repertuaru
zespołu 'Jazzombie' organizowanym 9 lipca 2016
roku na terenie pawilonu rekreacyjno kulturalnego 'Pokoju na lato' o godz. 21.00
Nie
Udział w charakterze autora koncepcji
artystycznej i scenariusza w koncercie
plenerowym z repertuaru zespołu 'Jazzombie'
organizowanym 9 lipca 2016 roku na terenie
pawilonu rekreacyjno - kulturalnego 'Pokoju na
lato' o godz. 21.00
Nie
Opracowanie projektu graficznego i
przygotowanie plików produkcyjnych do druku na
rzecz gry miejskiej poświęconej Janowi NowakowiJeziorańskiemu
Nie
Czyszczenie i konserwacja broni znajdującej się w
zbiorach MPW.
Nie

3 600,00

3 600,00

880
10 180,00

01.06.2016

01.06.2016

30.06.2016 Sławomir Fabicki

01.06.2016

01.06.2016

15.06.2016 Anna Kłosińska

02.06.2016

02.06.2016

16.07.2016 Robert Lipka

02.06.2016

02.06.2016

16.07.2016 Marcin Dąbrowski

02.06.2016

02.06.2016

16.07.2016 Ryszard Zięba

02.06.2016

02.06.2016

09.06.2016 Marcin Strzembosz

02.06.2016

02.06.2016

10.06.2016 Jerzy Skakun

Przedstawienie propozycji poprawek w treści
scenariusza filmu fabularnego pt. „Kurier”
autorstwa Władysława Pasikowskiego,
zmierzających do jego udoskonalenia w ramach
funkcji tzw. konsultanta literackiego (tzw. scriptdoctora)
Korekta 48 kart z zadaniami dotyczącymi VI edycji
gry „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś Ty.
Oprawa muzyczna i występ artystyczny na
akordeonie w ramach gry miejskiej o Janie
Nowaku-Jeziorańskim
Wcielenie się w rolę premiera Stanisława
Mikołajczyka, w ramach gry miejskiej o Janie
Nowaku-Jeziorańskim
Wcielenie się w rolę Naczelnego Wodza, gen.
Kazimierza Sosnkowskiego, w ramach gry
miejskiej o Janie Nowaku-Jeziorańskim

Nie

10 000,00

Nie

300

Nie

550

Nie

1 100,00

Nie

1 100,00

Dwa projekty graficzne puzzli - dla dzieci
starszych i młodszych, bazujących na fotografiach
archiwalnych z Powstania Warszawskiego
Nie
Opracowanie projektów graficznych nowych
wzorów pocztówek z Muzeum Powstania
Warszawskiego (6 wzorów) oraz nowych wzorów
magnesów (3 wzory), wraz z przygotowaniem do
druku.
Nie

1 150,00

660

03.06.2016

03.06.2016

03.06.2016

03.06.2016

03.06.2016

03.06.2016

17.06.2016 Magdalena Smalara

Wybór repertuaru, dostosowanie tekstów
utworów na potrzeby prezentacji w trakcie
koncertu, koordynacja prac związanych z
opracowaniem na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru obejmującego wybrane utwory
autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz udział w
charakterze prowadzącego i wokalisty, w tym
udział w próbach muzycznych, w ramach
organizacji akcji muzycznej pt. „Śpiewanki
Osieckowe” 17 czerwca 2016 roku w Parku
Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
Nie

2 000,00

17.06.2016 Jacek Zawada

Wybór repertuaru, koordynacja prac związanych
z opracowaniem na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru obejmującego
wybrane utwory autorstwa Agnieszki Osieckiej
oraz udział w charakterze prowadzącego i
wokalisty, w tym udział w próbach muzycznych,
w ramach organizacji akcji muzycznej pt.
„Śpiewanki Osieckowe” 17 czerwca 2016 roku w
Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
Nie

1 800,00

17.06.2016 Piotr Świerzbiński

Współpraca w zakresie opracowania na zespół
wokalno-instrumentalny repertuaru – wybranych
utworów autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz
udział w charakterze wykonawcy – gitarzysty, w
tym udział w próbach muzycznych, w ramach
organizacji akcji muzycznej pt. „Śpiewanki
Osieckowe” 17 czerwca 2016 roku w Parku
Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
Nie

1 000,00

03.06.2016

04.05.2016

04.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

03.06.2016

04.05.2016

04.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

17.06.2016 Wojciech Bylica

Współpraca w zakresie opracowania na zespół
wokalno-instrumentalny repertuaru – wybranych
utworów autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz
udział w charakterze wykonawcy – perkusisty, w
tym udział w próbach muzycznych, w ramach
organizacji akcji muzycznej pt. „Śpiewanki
Osieckowe” 17 czerwca 2016 roku w Parku
Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego
Nie

1 000,00

20.06.2016 Błażej Sajduk

Przygotowanie raportów w formie elektronicznej
oraz prezentacji, które zostaną przedstawione na
konferencji organizowanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego pt. „Muzeum i zmiana.
Dzisiaj i jutro muzeów narracyjnych”.
Nie

5 000,00

20.06.2016 Piotr Francuz

Przygotowanie raportów w formie elektronicznej
oraz prezentacji, które zostaną przedstawione na
konferencji organizowanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego pt. „Muzeum i zmiana.
Dzisiaj i jutro muzeów narracyjnych”.
Nie

5 000,00

23.05.2016 Aleksandra Kot

Opracowanie projektu graficznego tegorocznej
wystawy „Zachowajmy ich w pamięci” , skład i
łamanie, a także korekta wraz z przygotowaniem
plików do druku (nazwiska od litery A do O).
Nie

7 143,00

23.05.2016 Justyna Czerniakowska

Opracowanie projektu graficznego tegorocznej
wystawy „Zachowajmy ich w pamięci” , skład i
łamanie, a także korekta wraz z przygotowaniem
plików do druku (nazwiska od litery P do Ż).
Nie

7 143,00

31.05.2016 Michał Paszke

Opracowanie koncepcji wystawy „Zachowajmy
ich w pamięci”, projekt architektoniczny,
zagospodarowanie terenu oraz nadzór
wykonawczy instalacji wystawy.

5 500,00

Nie

16.05.2016

16.05.2016

24.05.2016 Izabella Szałaj-Zimak

16.05.2016

16.05.2016

24.05.2016 Elwira Przybyłowska

16.05.2016

16.05.2016

24.05.2016 Marek Czech

16.05.2016

16.05.2016

24.05.2016 Michał Pepol

Udziału w charakterze muzyka ( I skrzypce) w
koncercie muzyki Jana Krenza organizowanym w
ramach cyklu Muzyka pod Liberatorem. Koncert
odbędzie się 24 maja 2016 r. na terenie Muzeum
Powstania Warszawskiego, w Sali pod
Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (II skrzypce) w
koncercie muzyki Jana Krenza organizowanym w
ramach cyklu Muzyka pod Liberatorem. Koncert
odbędzie się 24 maja 2016 r. na terenie Muzeum
Powstania Warszawskiego, w Sali pod
Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (altówka) w
koncercie muzyki Jana Krenza organizowanym w
ramach cyklu Muzyka pod Liberatorem. Koncert
odbędzie się 24 maja 2016 r. na terenie Muzeum
Powstania Warszawskiego, w Sali pod
Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (wiolonczela) w
koncercie muzyki Jana Krenza organizowanym w
ramach cyklu Muzyka pod Liberatorem. Koncert
odbędzie się 24 maja 2016 r. na terenie Muzeum
Powstania Warszawskiego, w Sali pod
Liberatorem

30.10.2016 Michał Zabłocki

16.05.2016

16.05.2016

Nie

1 000,00

Nie

1 000,00

Nie

1 000,00

Nie

1 000,00

Kierownik projektu filmowego - prace polegające
na zorganizowaniu i przygotowania produkcji
filmu fabularnego o roboczym tytule „Kurier” w
zakresie wstępnych prac przygotowawczych (tzw.
developmencie)
Nie

16 000,00

16.05.2016

16.05.2016

25.05.2016 Jan Bilejczyk

09.06.2016

09.06.2016

29.07.2016 Kayax Tomasz Grewiński

09.06.2016

09.06.2016

30.06.2016 Kayax Tomasz Grewiński

30.06.2016

30.06.2016

ARANŻACJA REALIZACJA
10.07.2016 ŚWIATŁA ANDRZ EJ GRODA

13.06.2016

13.06.2016

31.12.2016 Invest-Druk Renata Barcińska

29.06.2016

29.06.2016

01.07.2016 Barbara Opara

Retusz, naprawa i skanowanie 262 szt. fotografii z
kolekcji: “Grecja”, „Pocztówki”, „Hiszpania” i
'Francja – Paryż cz. 1', w tym konwersji z 2 D na 3
D elementów uszkodzonych wraz z wykonaniem
masek roboczych określających głębie
trójwymiarowości fotografii
Nie
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez
artystę programu artystycznego tj.
Koncertu'Historie' trwającego 60 min.
Nie
Przedmiotem umowy jest nagranie przez artystę
płyty pt. 'HISTORIE'
Nie
Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego i
oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą
na potrzeby realizacji technicznej dwóch
plenerowych koncertów.
Nie
Druk wraz z sukcesywną dostawą newslettera - 7
wzorów
Nie
Zakup publikacje Oleńka Forgiveness Set Your
SPIRIT Free 40 szt
Nie

06.06.2016

06.06.2016

10.06.2016

10.06.2016

PANGENERATOR Barszczewski Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
Cybulski Goliński Kozniewski
konstrukcji multimedialnej instalacji urządzenia
22.07.2016 Sp. j.
do nowej ekspozycji stałej o łączności
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
Popfabryka usługi dla ludzkosci postaci przygotowania projektu graficznego
Bartłomiej Felczak Bartłomiej materiałów dot. cyklu koncertów pod
31.10.2016 Felczak
Liberatorem

13.06.2016

Wykonanie dzieła w postaci artystycznego
wykonania wybranych utworów muzycznych do
tekstów Agnieszki Osieckiej w trakcie koncertu
Śpiewanki Osieckowe w dniu 17.06.2016

13.06.2016

17.06.2016 Paweł Domagała

7 598,00

40 000,00
86 100,00

11 316,00
10 640,00
1 400,00

Nie

30 750,00

Nie

4 428,00

Nie

1 230,00

13.06.2016

13.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.07.2016

AUDIO-PROJECT STUDIO
MUZYCZNE & AGENCJA Piotr
17.06.2016 Filipowicz

Wykonie dzieła w postaci współpracy w zakresie
opracowania na zespól wokalno instrumentalny
repertuaru wybranych utworów autorstwa
A.Osieckiej oraz udziału w charakterze
wykonawcy- basisty w dniu 17.06.2016

Nie

Popfabryka usługi dla ludzkosci Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
Bartłomiej Felczak Bartłomiej postaci przygotowania projektu informacyjnych
30.06.2016 Felczak
Nawigacyjnego Rajdu Rowerowego Twierdza
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania 12 projektów graficznych
Popfabryka usługi dla ludzkosci plakatów dla wystaw organizowanych w
Bartłomiej Felczak Bartłomiej Fotoplastikonie w okresie od czerwca do grudnia
07.12.2016 Felczak
2016
Nie

15.06.2016

15.06.2016

06.08.2016 A PROPOS Marta Kuźmiak

15.06.2016

15.06.2016

16.07.2016 Paweł Stankiewicz

29.06.2016

29.07.2016

15.11.2016 MAX Sławomir Zielski

Koordynacja produkcji spektaklu teatralnego w
reż. Agnieszki Glińskiej pod nazwą 'Dokąd idziesz
dziewczynko' realizowanego w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie
Dzieło polegające na artystycznym występie i
aktorskim wcieleniu się w rolę Hugh Daltona Ministra Wojny Ekonomicznej w ramach gry
miejskiej o Janie Nowaku Jeziorańskim
organizowanej 16 lipca 2016
Nie
Malowanie kolorystyczne ścian i sufitów w
wytypowanych pomieszczeniach budynków
Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie

Akademia Iwony Kalaman
29.08.2016 Iwona Kalaman

Przygotowanie scenariusza 4 spotkań z
wykorzystaniem klocków Lego nt. 'WARSZAWA Z
KLOCKÓW LEGO' na bazie Programu Autorskiego
'Lego klocki-Twórcze budowanie' dla dzieci w
wieku 6-12 lat w terminie: 1.08, 08.08, 22.08.,
29.08. 2016 w Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

30.06.2016

30.06.2016

1 110,00

1 000,00

4 428,00

10 000,00

1 351,77

131 022,06

600

30.06.2016
08.06.2016
09.06.2016

30.06.2016
08.06.2016
09.06.2016

25.07.2016
08.06.2016
15.06.2016

13.06.2016

13.06.2016

27.06.2016

10.06.2016

10.06.2016

18.06.2016

12.05.2016

12.05.2016

31.08.2016

17.06.2016

23.05.2016

23.05.2016

Przygotowanie scenariusza 4 spotkań z
wykorzystaniem klocków Lego nt. 'WARSZAWA Z
KLOCKÓW LEGO' na bazie Programu Autorskiego
'Lego klocki-Twórcze budowanie' dla dzieci w
Akademia Iwony Kalaman
wieku 6-12 lat w terminie: 4.07, 11.07, 18.07.,
Iwona Kalaman
25.07. 2016 w Fotoplastikonie Warszawskim
Zbigniew Nowosielski
Zakup pistoletu VIS wz. 35
Tomasz Dominiewski
Zakup pistoletu Dreyse kal, 7,65 mm
130 fotografii i 5 szt negatywów- fotografie z
okresu okupacji niemieckiej w Warszawie,
przedstawiające głównie zniszczenia miasta z
Janusz Matusiak
kampanii wrześniowej
Projekt graficzny opakowania tzw ramki do puzzli
w dwóch wariantów dla dzieci starszych i dla
Popfabryka usługi dla ludzkosci dzieci młodszych wraz z przygotowaniem plików
Bartłomiej Felczak Bartłomiej produkcyjnych na podstawie specyfikacji
Felczak
drukarskiej.
Umowa współpracy pomiędzy MPW a Agorą w
ramach cyklu wydarzeń artystyczno-kulturalnych
Agora SA
projektu 'Pokój na lato'

Nie
Nie
Nie

600
6 500,00
1 200,00

Nie

5 500,00

Nie

861

Nie

6 150,00

Przygotowanie autorskiego scenariusza spotkania
z cyklu 'FOTOGRAF W PODRÓŻY' organizowanego
23.06.2016 w Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

450

17.06.2016

23.06.2016 BLUE CIRCLE Jakub Górnicki

23.05.2016

Wykonawca wykona elementy ekspozycji do
wystawy Łączność /autorski projekt ekspozycji i
WŁODARCZYK DIZAJN Karolina projekt techniczny oraz wykonanie i montaż
25.06.2016 Chyziak Włodarczyk
ekspozycji zgodne z projektem

Nie

89 667,00

23.05.2016

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci przygotowania scenariusza spotkania 10
Najlepszych Fotografii organizowanego w dniu
07.07.2016 w Fotoplastikonie

Nie

738

Tomaszewski Photography
07.07.2016 Tomasz Tomaszewski

25.04.2016

25.04.2016

Organizacja 23 lutego 2016 w MPW imprezy
12.05.2016 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Magdalena Liska muzyka S.Kisielewskiego

05.05.2016

05.05.2016

03.06.2016 Telewizja Polska S.A.

23.05.2016

23.05.2016

31.05.2016

31.05.2016

06.06.2016 Mariusz Komacki
Pemaj Ewa i Paweł Czaplińscy
20.06.2016 s.j.

17.05.2016

17.05.2016

23.05.2016

23.05.2016

09.05.2016

23.05.2016

23.05.2016

09.05.2016

Nie

391,76

Nie

738
3 075,00

24.05.2016 Artur Barciś Artur Barciś

Zakup KARABINU Mauser wz. 1930 z 1933 roku. Nie
Metkownica Blitz c17a, etykiety cenowe do
metkownic
Nie
Przygotowanie autorskiego scenariusza spotkania
dla dzieci nt. ciekawych wydarzeń i wspomnień
związanych z programem 'OKIENKO
PANKRACEGO' w Fotoplastikonie Warszawskim w
dn. 29.05.2016
Nie

Fundacją Akademia Iwony
07.06.2016 Kalaman

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci przygotowania scenariusza dwóch
spotkań z wykorzystaniem klocków lego
Warszawa z klocków lego na bazie programu
autorskiego Lego klocki Twórcze budowanie dla
dwóch grup wiekowych 5-7 lat i 8-10 lat
organizowanego 04.06.2016 w Fotoplastikonie

Nie

400

05.06.2016 JAN BAJTLIK

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci przygotowania scenariusza spotkania
warsztatów topograficznych dla dzieci w wieku 510 lat Warszawa z lotu ptaka prowadzenie i
korektę prac uczestników organizowanego
05.06.2016 w Fotoplastikonie
Nie

984

JUNG-OFF-SKA Edyta
19.06.2016 Jungowska sp. k.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
przez Panią E.Jungowską następujących czynności
prowadzenie spotkania Moja książka z
dzieciństwa w dniu 19.06.2016
Nie

811,8

Licencjodawca udziela licencji na korzystanie ze
spektaklu pt.INKA 1946, w dniu 14.05.2016

1 617,70

650

04.04.2016

09.05.2016

04.04.2016

09.05.2016

11.05.2016

11.05.2016

16.05.2016

16.05.2016

12.04.2016 AKPA Polska Press Sp. z o.o.

Wykonanie utworów w postaci nagrania 30
sekundowego i 10 sekundowego spotu
dotyczącego kampanii #63PL

Nie

5 535,00

KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Sp. z
o.o. Biegli Rewidenci i
30.06.2016 Konsultanci Podatkowi

Zamawiający zleca Wykonawcy analizę
dokumentów w sprawie obliczenia tzw.
preproporcji dla odliczeń podatku VAT i
sporządzenia wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej ORD-IN w tym zakresie.

Nie

3 198,00

CONSENSUS-BUDOWNICTWO
30.06.2016 Sp. z o.o.
KOMPANIA WYDARZEŃ
ARTYSTYCZNYCH KOLASA I
27.08.2016 TCHÓRZEWSKA SP.J.

Przedmiotem umowy jest przywrócenie prac
związanych z przywróceniem stanu pierwotnego
alei głównej od ul. J.Sowińskiego , po wystawie
Zachowajmy ich w pamięci w okresie II pól
czerwca-grudzień 2016.
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez
artystów programu artystycznego - koncert w
dniu 27.08.2016 w Pokoju na Lato

Nie

3 690,00

Nie

26 445,00

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

12.05.2016

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego i
oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą
na potrzeby realizacji technicznej trzech
18.05.2016 High Power
plenerowych koncertów
Nie
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
Grupa DSF Security sp. z o.o. w ochrony osób i mienia w czasie imprezy
Ząb kach, Grupa DSF Security 'Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI'
Sp. z o.o. w Warszawie, KBG
organizowanej 1.08.2016 na Placu Marszałka
01.08.2016 Sp. z o.o.
Józefa Piłsudskiego.
Nie

16.05.2016

16.05.2016

PRO-PRINT Usługi Poligraficzne
26.05.2016 Piotr Piwkowski
Druk wraz z dostawą materiałów promocyjnych

16.05.2016

16.05.2016

30.05.2016 OMIKRON sp. z o.o.

Druk wraz z dostawą Przewodnika po Muzeum
Powstania Warszawskiego w języku Polskim.

31 365,00

13 754,60

Nie

37 392,00

Nie

20 002,50

13.05.2016

13.05.2016

24.05.2016

24.05.2016

14.06.2016 Hera Drukarnia Offsetowa s.c
Advertising for You Łukasz
30.06.2016 Kotowski Łukasz Kotowski

24.05.2016
30.05.2016
30.05.2016

24.05.2016
30.05.2016
30.05.2016

30.06.2016 TAWO Sp. z o.o. Sp. k
30.06.2016 Rosnowski Gift Sp. z o.o.
30.06.2016 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

31.05.2016

31.05.2016

25.04.2016

25.04.2016

Druk wraz z dostawa publikacji 'Mój śpiewnik
Powstańczy' wraz z płyta CD
Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych
Wykonanie i dostawa emblematów powstańczych
zgrupowań.
Wykonanie i dostawa kart i puzzli dla dzieci
Wykonanie i dostawa breloków i wpinek

Partner Monika Zapendowska
31.12.2016 Monika Zapendowska
Dostawa art. biurowych
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa 5 szt
I.O. VENEZIA Iwona Oganowska szafek bagażowych wraz z podstawami oraz 4
05.07.2016 Wojciech Nachiło Spółka Jawna zbiorników na opad

Nie

12 600,00

Nie

64 663,56

Nie
Nie
Nie

31 488,00
30 380,00
35 050,00

Nie

74 229,98

Nie

37 490,40

02.05.2016

02.05.2016

Maksymilian Rigamonti
12.05.2016 Pictures

06.05.2016

06.05.2016

31.05.2016 AMS S.A.

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wykładu połączonego z pokazem autorskich zdjęć
oraz dyskusją poświęcona fotografii wojennej. W
dniu 10.05.2016
Nie
Przeprowadzenie kampanii reklamowejNawigacyjny Rajd Rowerowy Miasto -Ogród
Nie

05.08.2016 Weronika Nockowska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania i wykonania roli pod
nazwą roboczą 'Osoba F' w spektaklu „Gdzie ty
idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

15.06.2016

15.06.2016

492
2 284,73

4 600,00

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

29.06.2016 John Edmundson

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci roli (w formie czytanego tekstu, sam
dźwięk) do trailera promującego film o Janie
Nowaku Jeziorańskim „KURIER”.

Nie

205

29.06.2016 Wojciech Machnicki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci roli (w formie czytanego tekstu, sam
dźwięk) do trailera promującego film o Janie
Nowaku Jeziorańskim „KURIER”.

Nie

205

05.08.2016 Paulina Puślednik

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania i wykonania roli pod
nazwą roboczą 'Osoba G' w spektaklu „Gdzie ty
idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

5 350,00

05.08.2016 Irena Melcer

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania i wykonania roli pod
nazwą roboczą 'Osoba F' w spektaklu „Gdzie ty
idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

4 350,00

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

05.08.2016 Łukasz Przytarski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci stworzenia choreografii i wykonania partii
tanecznych w spektaklu „Gdzie ty idziesz
dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki Glińskiej,
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

5 350,00

05.08.2016 Magdalena Fejdasz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci stworzenia choreografii i wykonania partii
tanecznych w spektaklu „Gdzie ty idziesz
dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki Glińskiej,
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

4 850,00

05.08.2016 Izabela Chlewińsla

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci stworzenia choreografii i wykonania partii
tanecznych w spektaklu „Gdzie ty idziesz
dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki Glińskiej,
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

5 350,00

15.06.2016

15.06.2016

24.06.2016 Krzysztof Bielecki

15.06.2016

15.06.2016

04.07.2016 Jakub Koźniewski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci alternatywnej
koncepcji sposobu generowania treści (w formie
dokumentu tekstowego przedstawiającego
ogólny zarys koncepcji oraz przebieg
przykładowej interakcji), pięciu scenariuszy
interaktywnych narracji do zaimplementowania w
ekspozycji (przy współpracy z projektantami
instalacji oraz konsultantami merytorycznymi),
stworzenie graficznej reprezentacji każdej z
opowieści w formie grafów przygotowanych w
programie Twine lub formacie z nim
kompatybilnym (na potrzeby prac
programistycznych związanych z
przygotowywanym programem) na potrzeby
projektu „Łączność”.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
zaprojektowania i wykonania 100 plakatów i 150
zaproszeń do ekspozycji o łączności
Nie

05.08.2016 Zuzanna Czerniejewska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania i wykonania roli pod
nazwą roboczą 'Osoba A' w spektaklu „Gdzie ty
idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

15.06.2016

15.06.2016

12 000,00

3 000,00

2 850,00

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

05.08.2016 Karolina Burek

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania i wykonania roli pod
nazwą roboczą 'Osoba B' w spektaklu „Gdzie ty
idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

2 850,00

05.08.2016 Małgorzata Biela

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania i wykonania roli pod
nazwą roboczą 'Osoba E' w spektaklu „Gdzie ty
idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

2 850,00

05.08.2016 Mateusz Bieryt

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci aranżacji muzyki oraz przygotowania i
wykonania roli pod nazwą roboczą 'Osoba C' w
spektaklu „Gdzie ty idziesz dziewczynko?” w
reżyserii Agnieszki Glińskiej, będącym produkcją
Muzeum Powstania Warszawskiego realizowaną
w ramach obchodów 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.

3 850,00

Nie

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

08.03.2016

15.06.2016

15.06.2016

15.06.2016

08.03.2016

05.08.2016 Marcin Wojciechowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania i wykonania roli pod
nazwą roboczą 'Osoba D' w spektaklu „Gdzie ty
idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego realizowaną w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

29.06.2016 Maria Dębska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci roli (w formie czytanego tekstu, sam
dźwięk) do trailera promującego film o Janie
Nowaku Jeziorańskim „KURIER”.

Nie

205

29.06.2016 Józef Pawłowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci roli (w formie czytanego tekstu, sam
dźwięk) do trailera promującego film o Janie
Nowaku Jeziorańskim „KURIER”.

Nie

205

30.11.2016

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
książki (w języku angielskim) pod nazwą roboczą:
'Zawsze głodni Warszawy. Przewodnik / atlas po
jadalnych roślinach stolicy“. Tekst zostanie
oddany zamawiającemu w formie elektronicznej Nie

9 890,00

2 850,00

24.03.2016

01.07.2016

24.03.2016

01.07.2016

30.11.2016

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu (rozdział o owocach) do publikacji pod
nazwą roboczą: 'Zawsze głodni Warszawy.
Przewodnik / atlas po jadalnych roślinach stolicy“.
Tekst zostanie oddany zamawiającemu w formie
elektronicznej.
Nie

1 100,00

24.07.2016 Marlena Waśniewska

Napisanie scenariusza warsztatów,
przygotowanie projektów i zasad ręcznego
robienia przedmiotów ozdobnych na szydełku,
poprowadzenie zajęć wraz z doborem
odpowiednich materiałów dla określonej liczby
osób, niezbędnych do przeprowadzenia dwóch
warsztatów typu „Robótki ręczne” odbywających
się w pawilonie rekreacyjno-kulturalnym „Pokój
na lato”
Nie

720

01.07.2016

01.07.2016

05.08.2016 Hubert Sulima

04.07.2016

25.07.2016

07.08.2016 Anna Wdowiak

Reżyseria castingów do spektaklu 'Gdzie Ty idziesz
dziewczynko' w reż. Agnieszki Glińskiej
realizowanego w ramach obchodów 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
Nie
Udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 72. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego w Centrum Informacyjnym.
Przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych dla uczestników Powstania
Warszawskiego
Nie

2 700,00

1 500,00

04.07.2016

25.07.2016

07.08.2016 Barbara Kopała

05.07.2016

25.07.2016

07.08.2016 Anna Tyrakowska-Kępińska

Udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 72. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego w Centrum Informacyjnym.
Przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych dla uczestników Powstania
Warszawskiego
Nie
Udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 72. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego w Centrum Informacyjnym.
Przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych dla uczestników Powstania
Warszawskiego
Nie

07.08.2016 Julia Ostrowska

Prace przy obsłudze ekspozycji Fotoplastikonu, w
tym prowadzenie statystyk wejść.
Nie

2 500,00

10.07.2016 Agnieszka Tyszka

Przygotowanie scenariusza spotkania warsztatów
plastycznych dla dzieci w wieku 5-10 lat nt.
Spotkanie wokół książki „W świecie Zosi z ulicy
Kociej', prowadzenie i korekta prac uczestników
oraz czytanie fragmentów w/w książki.
Nie

500

06.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

25.07.2016 Piotr Nowacki

06.07.2016

06.07.2016

29.08.2016 Berenika Kołomycka

Przygotowanie scenariusza trzech spotkań
warsztatów komiksowych dla dzieci w wieku 1016 lat, prowadzenie i korekta prac uczestników.
Przygotowanie scenariusza warsztatów
komiksowych dla dzieci w wieku 6-10 lat,
prowadzenie i korekta prac uczestników.

11.07.2016 Sylwia Sarosiek

Udział w charakterze makijażystki podczas sesji
do płyty „Historie” –SMOLIK/GROSIAK/MIUOSH

11.07.2016

11.07.2016

1 500,00

1 500,00

Nie

900

Nie

900

Nie

330

12.07.2016

12.07.2016

20.07.2016 Michał Kryciński

12.07.2016

01.08.2016

14.08.2016 Szymon Antosik

15.07.2016

15.07.2016

05.08.2016 Agnieszka Wąsikowska

20.07.2016

20.07.2016

24.07.2016 Łukasz Jędrzejczak

Przeprowadzenie w dniu 20.07.16 warsztatów pt.
„Budka nie tylko dla dudka – ornitologiczne
zajęcia techniczne ”, stanowiącego jedno z
wydarzeń cyklu ornitologicznego „Warszawa
stroszy piórka”. Zajęcia odbędą się w ramach
działalności ‘Pokoju na lato’.
Nie
Prace porządkowe w trakcie i po obchodach 72.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Pełnienie obowiązków inspicjenta i asystenta
produkcji
Przeprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatu pt. „Wojny
Polsko-Krzyżackie”.

25.07.2016

25.07.2016

31.07.2016 Aneta Daniluk

26.07.2016

26.07.2016

04.08.2016 Andrzej Świetlik

26.07.2016

26.07.2016

08.08.2016 Rafał Skarżycki

Przygotowanie scenariusza warsztatów 'Leniwa
niedziela z architekturą' dla dzieci w wieku 5-10
lat, prowadzenie i korekta prac uczestników.
Przygotowanie scenariusza spotkania pt. '10
najlepszych fotografii'.
Przygotowanie scenariusza warsztatów
komiksowych dla dzieci w wieku 10-16 lat,
prowadzenie i korekta prac uczestników.

06.08.2016 Adrian Krawczyk

Zaplanowanie, koordynacja i sprawowanie
nadzoru technicznego w czasie rejestracji i
podczas przejazdu „Masy Powstańczej 2016”.

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Adam Smolik

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Witold Smolik

Opracowanie scenariusza „Masy Powstańczej
2016” oraz koordynacja imprezy.
Stworzenie harmonogramu i zabezpieczenia
techniczne „Masy Powstańczej 2016”

550

Nie

1 050,00

Nie

1 500,00

Nie

400

Nie

240

Nie

600

Nie

600

Nie

4 000,00

Nie

4 200,00

Nie

2 000,00

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Dariusz Chustecki

26.07.2016

26.07.2016

05.08.2016 Olga Drygas

27.07.2016

27.07.2016

10.09.2016 Anna Pruszczyńska

Organizacja Ratowniczej Grupy Rowerowej
zabezpieczającej przejazd „ Masy Powstańczej
2016”.
Nie
Pełnienie funkcji garderobianej spektaklu 'gdzie ty
idziesz dziewczynko'
Nie
Prowadzenie serwisu międzymuzealnej gry „Raz,
dwa, trzy – Warszawiakiem jesteś Ty”
Nie

28.07.2016

28.07.2016

29.07.2016 Sylwia Sarosiek

01.08.2016

01.08.2016

05.08.2016 Jan Przybyszewski

01.08.2016

01.08.2016

05.08.2016 Katarzyna Janczyk-Karasińska

01.08.2016

01.08.2016

05.08.2016 Stanisław Kotowski

01.08.2016

01.08.2016

31.08.2016 Bartłomiej Ślifierski

02.08.2016

02.08.2016

06.08.2016 Wojciech Starowicz

Udział w charakterze makijażystki 11 osób na
potrzeby koncertu 'Historie' w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Pełnienie roli asystenta kierownika produkcji,
inspicjenta oraz rekwizytora podczas spektaklu
„gdzie ty idziesz dziewczynko” w reżyserii
Agnieszki
Poprawki krawieckie i uszycie kostiumów
wykorzystywanych podczas spektaklu „gdzie ty
idziesz dziewczynko” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej
Poprawki krawieckie do kostiumów
wykorzystywanych podczas spektaklu „gdzie ty
idziesz dziewczynko” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej
Prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie
obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego
Prace asystenta realizatora dźwięku w spektaklu
'gdzie ty idziesz dziewczynko' - podczas prób i
trwania spektakli.

03.08.2016

03.08.2016

06.08.2016 Marcin Nasiłowski

Prowadzenie warsztatów astronomicznych dla
dzieci w wieku 5-12 lat, w „Pokoju na lato”.

2 500,00
1 000,00
3 000,00

Nie

1 600,00

Nie

1 000,00

Nie

540

Nie

1 010,00

Nie

2 105,00

Nie

1 430,00

Nie

300

01.07.2016

14.07.2016

06.08.2016 Dariusz Adamski

01.07.2016

01.07.2016

05.08.2016 Agnieszka Glińska

Stworzenie autorskiej koncepcji oświetlenia,
planu technicznego oraz montażu świateł
scenicznych a także realizacji światła podczas
prób i spektakli przedstawienia pn. 'Gdzie ty
idziesz dziewczynko' w reż. Agnieszki Glińskiej
realizowanego w Muzeum Powstania
Warszawskiego
Wyreżyserowanie spektaklu teatralnego pod
tytułem 'Gdzie idziesz dziewczynko” oraz
napisanie scenariusza do w/w spektaklu.

01.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

01.07.2016

05.07.2016

05.07.2016

Nie

5 000,00

Nie

38 500,00

05.08.2016 Jacqueline Sobiszewski

Stworzenie koncepcji i projektu oświetlenia oraz
reżyserii świateł do spektaklu teatralnego 'Gdzie
Ty idziesz dziewczynko', w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, realizowanego przez Muzeum
Powstania Warszawskiego z okazji obchodów 72.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Nie

6 600,00

30.07.2016 Krzysztof Janczar

Opracowanie koncepcji artystycznego
prowadzenia uroczystości spotkania Prezydenta
RP z uczestnikami Powstania Warszawskiego w
dniu 30 lipca 2016 r. w godzinach 10.00 -14.00 w
Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie

1 400,00

08.07.2016 Marcin Kiedio

Projekt graficzny animacji – spotu na rzecz
promocji gry miejskiej o Janie NowakuJeziorańskim. Spot będzie emitowany na kanale
społecznościowym Muzeum i kanałach partnerów
oraz na ekranach LCD Tramwajów Warszawskich Nie

750

05.07.2016

05.07.2016

10.07.2016 Jan Bilejczyk

Konwersja z 2D na 3D 55 szt. fotografii ze zbiorów
fototeki Muzeum Powstania Warszawskiego na
potrzeby organizacji wystawy: 'Przystanek
Warschau' wraz z wykonaniem masek roboczych
określających głębie trójwymiarowości fotografii. Nie

3 700,00

05.07.2016

05.07.2016

18.07.2016 Marta Wawro

06.07.2016

15.07.2016

06.08.2016 Dariusz Adamski

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do
druku 1035 biogramów ofiar cywilnych (format
A6), dystrybuowanych w trakcie Marszu Pamięci
5 sierpnia 2016 r.
Nie
Reżyseria videoprojekcji oraz efektów
multimedialnych, a także realizacja efektów video
podczas prób i spektakli przedstawienia pn.
'Gdzie ty idziesz dziewczynko' w reż. Agnieszki
Glińskiej
Nie

17.07.2016 Rafał Grabowski

Opracowanie koncepcji oprawy wizualnej akcji
muzycznej 'Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE
PIOSENKI', odbywającej się 1 sierpnia 2016 roku
na Placu Piłsudskiego w Warszawie, w ramach
obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego
Nie

1 000,00

22.07.2016 Monika Nyckowska

Stworzenie projektu i konstrukcji scenografii oraz
stworzenie koncepcji i wykonanie kostiumów oraz
rekwizytów dla aktorów i tancerzy występujących
w spektaklu 'Gdzie ty idziesz dziewczynko' w reż.
Agnieszki Glińskiej realizowanego w ramach
obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego
Nie

3 300,00

06.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

06.07.2016

2 640,00

6 600,00

06.07.2016

09.03.2016
27.07.2016

06.07.2016

09.03.2016
27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

01.09.2016 Janusz Czopowicz

Wykonanie kopii skrzynki pocztowej harcerskiej
Poczty polowej oraz wykonanie kopii orzełka do
furażerki na potrzeby ekspozycji wystawy
„Powstanie Warszawskie 1944” w Fundacji
Friedricha Eberta w Heidelbergu

Nie

760

31.10.2016
08.09.2016 Telewizja Polska S.A.

Opracowanie koncepcji i zasad dwóch gier
planszowych o kurierach AK z uwzględnieniem
roli Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Autor
zobowiązuje się do przedstawienia ich w postaci
dwóch egzemplarzy prototypowych w formie
wydruku i na nośniku elektronicznym.
Retransmisja koncertu

Nie
Nie

24 000,00
1 230,00

Nie

1 230,00

Nie

20 910,00

Nie

12 300,00

Musical Enterprise Urszula
01.08.2016 Borkowska

29.07.2016 Fish Eye Paweł Pająk
ABN Studio Adrian
Napiórkowski Adrian
01.08.2016 Napiórkowski

27.07.2016

27.08.2016

Warszawskie Towarzystwo
01.08.2016 Chorałowe Gregorianum

29.07.2016

29.07.2016

07.08.2016 Zofia Gońda

Wykonanie dzieła w postaci opracowania na
zespół wokalno instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udział w charakterze
wykonawcy pianisty w akcji muzycznej pt.
Warszawiacy śpiewają (nie) zakazane piosenki
Dzieło w postaci opracowania koncepcji oprawy
wizualnej Koncertu Historie
Smolik/Grosiak/Miuosh w dniu 29.07.2016
Dwa stoiska promocyjne na spotkanie podczas
eventu Warszawiacy śpiewają nie zakazane
piosenki

Wykonawca wykona dzieło w postaci współpracy
w zakresie opracowania na zespół kameralny
repertuaru powstańczego pt.Warszawiacy
śpiewają nie zakazane piosenki w dniu 01.08.2016 Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
warsztatów dla dzieci w dniu 07.07.2016 w
Fotoplastikonie
Nie

5 700,00

250

19.07.2016

19.07.2016

Karczma w Miłosnej Jolanta
30.07.2016 Fornowska

18.07.2016

18.07.2016

19.07.2016 Copy.Net.pl Piotr Sójka

Wykonanie usługi cateringowej na potrzeby
zorganizowania poczęstunku dla 2500 osób w
Muzeum Powstania Warszawskiego
Zakup i dostawa laserowych urządzeń
wielofunkcyjnych.

14.07.2016
25.07.2016

14.07.2016
25.07.2016

22.07.2016 Neckerit sp. z o.o.
25.07.2016 Daten Dariusz Karbowski

Zakup i dostawa drukarki duplikatora do płyt CD
Zakup i dostawa zestawów komputerowych

Nie
Nie

7 907,67
83 640,00

25.07.2016

25.07.2016

25.07.2016 Parser Sp. z o.o.

Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych

Nie

80 535,48

01.08.2016 Bayer Media Emil Bayer

'Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnej sceny wraz z transportem i
specjalistyczną obsługą oraz profesjonalnego
sprzętu wraz ze specjalistyczną obsługą na
potrzeby realizacji technicznej, w tym dźwiękowej
i oświetleniowej, akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej na placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Warszawie dnia 1 sierpnia
2016 roku w ramach 72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.'
Nie

91 500,00

06.08.2016 High Power
Agencja Muzyczna UNION
Katarzyna Bogdańska
01.08.2016 Katarzyna Bogdańska

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego i
oświetleniowego wraz ze specjalistyczną obsługą
na potrzeby realizacji technicznej koncertu
plenetowego LUC
Nie
Dostarczenie sprzętu zgodnie z riderem
technicznym wraz z obsługą podczas Koncertu
HISTORIE - Smolik.
Nie

25.07.2016

25.07.2016

29.07.2016

29.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

Nie

49 900,00

Nie

10 793,25

10 824,00

89 544,00

27.07.2016

27.07.2016

05.09.2016 TELEWIZJA POLSKA S.A

11.07.2016
11.07.2016

11.07.2016
11.07.2016

22.07.2016 FeelGood Spółka z.o.o.
29.07.2016 POL-BID Sp. z o.o. Sp. k.

12.07.2016

12.07.2016

30.08.2016 Doradztwo Marek Rogusz

Organizator oświadcza ze jest organizatorem
Koncertu Warszawiacy śpiewają nie /zakazane
piosenki, który odbędzie się 01.08.2016 na Placu
Marszałka Piłsudskiego.Organizator udziela
licencji Telewizji na retransmisje koncertu na
stronach internetowych, transmisji rejestracji na
określonych warunkach w umowie.
Usługa wykonania koszulek 4000 szt w kolorze
białym i czarnym
PODNOŚNIK ZP14 200I
Umowa obejmuje usługę wykonania filmowych
zdjęć lotniczych przedstawiających współczesną
Warszawę.

12.07.2016
12.07.2016

CREON Małgorzata
02.08.2016 Dzieniszewska
25.07.2016 ABFOTO

Wykonawca przyjmuje do wykonania świece w
technice rękodzieła z odpowiednimi atestami z
indywidualnym oznakowaniem w postaci
drukowanej banderoli
Zakupt NIKON d 750 body

15.07.2016

15.07.2016

KASPER SKIRGAJŁŁO27.07.2016 KRAJEWSKI

15.07.2016

15.07.2016

Folkers M. Kierzkowski Maciej
01.08.2016 Kierzkowski

15.07.2016

15.07.2016

01.08.2016 MACIEJ ORŁOŚ HIMSELF

12.07.2016
12.07.2016

Nie

1 230,00

Nie
Nie

37 797,90
73 833,26

Nie

39 852,00

Nie
Nie

15 498,00
8 255,00

Kontrola jakości produkowanych przez
TRIANGOO elementów systemu informacji dla
zwiedzających na ekspozycji i na terenie MPW
Nie
Wykonanie dzieła w postaci współpracy w
zakresie opracowania na zespół wokalno
instrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udział w charakterze wykonawcy- gitarzysty w
akcji muzycznej Warszawiacy śpiewają nie/
zakazane piosenki
Nie
Wykonanie dzieła w postaci autorskich
zapowiedzi oraz artystycznego prowadzenia akcji
muzycznej pt Warszawiacy śpiewają (nie)
zakazane piosenki
Nie

4 674,00

1 245,00

2 952,00

18.07.2016

18.07.2016

LIFE BY ANNA WALASEK
04.10.2016 Bogdan Białek

19.07.2016

19.07.2016

10.08.2016

20.07.2016

20.07.2016

26.08.2016

20.07.2016

20.07.2016

05.08.2016

20.07.2016

20.07.2016

24.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

26.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

07.07.2016

Dopracowanie struktury i treści Oceny
pracownika na podst wzoru dostarczonego przez
Zamawiającego, przeprowadzenie warsztatów dla
kadry kierowniczej, przekazanie materiałów
szkoleniowych, wydanie zaświadczeń
pracownikom potwierdzający udział w
warsztatach.
Nie

Wykonane na rzecz zamawiającego scenariusza i
poprowadzenie trzech warsztatów nt.
Charakterystyki fotografii stereoskopowej w dn.
naZnak Krzysztof Ostrowski
27.07, 03.08, 10.08 2016 w Fotoplastikonie
Produkcja filmu promującego wydarzenie Masa
Sowie Media Group Sp. z o.o. Powstańcza 2016
Umowa dotyczy wykonania prac w postaci
reżyserii i realizacji dźwięku oraz kompleksowej
obsługi akustycznej oraz wykonania wybranych
prac technicznych przy spektaklu Gdzie Ty idziesz
Technical Support Sp. z o.o.
dziewczynko.
PRZYGOTOWANIE AUTORSKIEGO SCENARIUSZA
SPOTKANIA WARSZTATÓW DLA DZIECI W WIEKU
5-10 LAT nt. Leniwa niedziela z dizajnem w dniu
Zofia Gońda
24.07.2016
Produkcja elementów systemu informacji dla
zwiedzających na ekspozycji i na terenie wokół
MPW wraz z wydrukami dodatkowymi,
Triangoo Sp. z o.o.
transportem i montażem.
Dzieło w postaci przygotowania projektu
graficznego plakatu promującego Grę miejską o
Popfabryka usługi dla ludzkosci Janie Nowaku Jeziorańskim wraz z
Bartłomiej Felczak Bartłomiej przygotowaniem plików produkcyjnych na
Felczak
podstawie specyfikacji drukarskiej.

3 400,00

Nie

1 291,50

Nie

3 690,00

Nie

15 867,00

Nie

250

Nie

53 556,78

Nie

615

06.07.2016

06.07.2016

22.07.2016 AZ Agnieszka Zawadowska

07.07.2016

07.07.2016

05.08.2016 Łukasz Lewandowski

07.07.2016

07.07.2016

21.07.2016 Studio TRENDMARKET

Wykonanie utworów w postaci stworzenia
projektu scenografii oraz projektów kostiumów
do spektaklu 'GDZIE TY IDZIESZ DZIEWCZYNKO' w
reż. Agnieszki Glińskiej, będącego produkcją MPW
realizowaną w ramach obchodów 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie
Artystyczne wykonanie utworów w postaci
przygotowania i wykonania roli pod roboczą
nazwą 'Chłopak 1' w spektaklu 'GDZIE TY IDZIESZ
DZIEWCZYNKO' w reż. Agnieszki Glińskiej,
będącego produkcją MPW realizowaną w ramach
obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie
Wykonanie przez Mariusza Stachowiaka dzieła w
postaci przygotowania autorskiego scenariusza
spotkania z cyklu 'FOTOGRAF W PODRÓŻY'
organizowanego 21.07.2016 w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie

07.07.2016

07.07.2016

07.07.2016

07.07.2016

Przygotowanie autorskiego scenariusza spotkania
z cyklu 'FOTOGRAF W PODRÓŻY' organizowanego
14.07.2016 Fundacja Ruszaj w Drogę
14.07.2016 w Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Realizacja kampanii informacyjnej o Grze
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. miejskiej 'Kurier' Jan Nowak Jeziorański 08.07.15.07.2016 o.
15.07.2016
Nie

07.07.2016

dotyczy :kampanii informacyjnej 72. rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego - emisja
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. spotów w wagonach Tramwajów Warszawskich w
07.08.2016 o.
dniach 15 lipca – 07 sierpnia,
Nie

07.07.2016

18 000,00

5 000,00

738

0

2 269,35

5 843,12

03.08.2016

03.08.2016

30.09.2016 Tomasz Zatwarnicki

Wykonywanie kwerend uzupełniających w
Archiwum Państwowym w Warszawie i innych
instytucjach publicznych na potrzeby Działu
Archiwum MPW oraz uzupełnienie bazy
cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego

Nie

5 360,00

Nie

2 940,00

Nie

1 055,00

08.08.2016

08.08.2016

26.08.2016 Ewa Strzeżek

Prace pomocnicze w sklepikach i kasie Muzeum
Powstania Warszawskiego po obchodach 72
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

08.08.2016

08.08.2016

12.08.2016 Patryk Zawistowski

Prace porządkowe po obchodach 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego

09.08.2016

09.08.2016

13.08.2016 Kacper Halaburda

09.08.2016

16.08.2016

16.09.2016 Justyna Szczepańska

Poprowadzenie warsztatów astronomicznych pt.
„Gdzie kometa ma głowę, czyli pokaz tworzenia
jądra kometarnego” w dniu 13 sierpnia, w
godzinach 11.30-13.00 w „Pokoju na lato”
Nie
Udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 72. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego
Nie
Przygotowanie scenariusza cyklu spotkań „Wild
food walks” wraz z ich przeprowadzeniem na
potrzeby działalności kulturalnej Pokoju na lato.

10.08.2016

10.08.2016

21.08.2016 Paulina Jeziorek

11.08.2016

11.08.2016

04.09.2016 Dorota Suwalska

17.08.2016

17.08.2016

21.08.2016 Dawid Kaszlikowski

Przygotowanie scenariusza warsztatów 'Leniwa
niedziela z książką' dla dzieci w wieku 5-10 lat,
Przygotowanie scenariusza warsztatów 'Leniwa
niedziela z podróżą na Alaskę' dla dzieci w wieku
5-10 lat

300

2 340,00

Nie

500

Nie

450

Nie

600

17.08.2016

17.08.2016

25.08.2016 Eliza Kubarska

22.08.2016

22.08.2016

28.08.2016 Barbara Domaradzka

01.09.2016

01.09.2016

30.09.2016 Bartłomiej Ślifierski

02.09.2016

02.09.2016

08.09.2016 Wojciech Grabowski

12.09.2016

12.09.2016

22.09.2016 Aleksandra Synowiec

12.09.2016

12.09.2016

28.09.2016 Grzegorz Ostrowski

Przygotowanie scenariusza spotkania nt. filmu 'K2
Dotknąć Nieba', przygotowanie się na pytania
uczestników spotkania i prowadzenie dyskusji nt.
filmu , organizowanego 25.08.2016 r. o godz.
19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
Przygotowanie scenariusza warsztatów 'Leniwa
niedziela z architekturą' dla dzieci w wieku 5-10
lat
Prace porządkowe poremontowe na terenie
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przygotowanie scenariusza spotkania z cyklu
„Fotograf w podróży”
Przygotowanie scenariusza spotkania z cyklu
„Fotograf w podróży”
Przygotowanie scenariusza spotkania nt.
„Fotograficznych technik szlachetnych – lumi
print”

Nie

1 000,00

Nie

350

Nie

2 105,00

Nie

240

Nie

350

Nie

990

14.09.2016

14.09.2016

17.09.2016 Paweł Pstrokoński

16.09.2016

18.09.2016

30.09.2016 Jakub Kęciek

19.09.2016

19.09.2016

21.09.2016 Stanisław Łubieński

Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
17.09.16 na terenie Warszawy spaceru
ornitologicznego pt. „Ptasio i po Wiśle” z cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.
Nie
Prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie
Przeprowadzenie w dniu 21.09.2016 r. wykładu
pt. „Niezbędnik ptasiego podglądacza w
Warszawie” stanowiącego jeden z wykładów z
cyklu ornitologicznego „Warszawa stroszy
piórka”.
Nie

24.09.2016 Marek Wierzbicki

Przygotowanie trasy oprowadzania oraz pomoc
organizacyjna i promocyjna podczas zwiedzania
Muzeum Ziemi PAN w ramach cyklu
Modernistyczna Przestrzeń Warszawy in situ

23.09.2016

23.09.2016

Nie

550
1 060,00

550

430

28.09.2016

28.09.2016

29.09.2016 Sylwia Sarosiek

28.09.2016

28.09.2016

29.09.2016 Marta Brzozowska-Smolańska

21.07.2016

21.07.2016

06.08.2016 Jan Chojnacki

21.07.2016

21.07.2016

06.08.2016 Marcin Rak

Udział w charakterze makijażystki podczas
koncertu z cyklu Muzyka pod Liberatorem w dn.
29.09.2016 r. (Polska Orkiestra Radiowa w
repertuarze Pawła Mykietyna).
Przygotowanie scenariusza spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”
Udział w charakterze wykonawcy – muzyka
grającego na trąbce, w koncercie plenerowym z
repertuaru zespołu 'LUC & Rebel Babel'
organizowanym 6 sierpnia 2016 roku na terenie
pawilonu rekreacyjno - kulturalnego 'Pokoju na
lato'
Udział w charakterze wykonawcy – muzyka
grającego na perkusji, w koncercie plenerowym z
repertuaru zespołu 'LUC & Rebel Babel'
organizowanym 6 sierpnia 2016 roku na terenie
pawilonu rekreacyjno - kulturalnego 'Pokoju na
lato'

22.07.2016

22.08.2016

01.08.2016 Klementyna Umer

22.07.2016

22.07.2016

29.07.2016 Bożena Kalinowska-Prus

Udział w charakterze wykonawcy - wokalisty w
akcji muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2016 roku na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w ramach obchodów 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Zaprojektowanie druków promocyjnych
związanych z promocją książki Michała
Olszańskiego „Przerwany sen o Warszawie” –
wywiadów z Powstańcami Warszawskimi
represjonowanymi po wojnie

30.07.2016 Anna Piwowar

Projekt grafiki będącej nadrukiem na rekwizyty
spektaklu 'gdzie ty idziesz dziewczynko' oraz
przygotowanie pliku do produkcji

22.07.2016

22.07.2016

Nie

330

Nie

400

Nie

600

Nie

700

Nie

1 500,00

Nie

2 200,00

Nie

350

22.07.2016

22.07.2016

06.08.2016 Jakub Kozak

25.07.2016

25.07.2016

06.08.2016 Łukasz Rostkowski

25.07.2016

25.07.2016

15.08.2016 Marius Gudonis

Skomponowanie 5 dedykowanych utworów
muzycznych i muzycznej oprawy DJ-skiej Masy
Powstańczej 2016 odbywającej się w dniu
06.08.2016 r.

Nie

Udział w charakterze wykonawcy – muzyka /
wokalisty na koncercie plenerowym z repertuaru
zespołu 'LUC & Rebel Babel' organizowanym 6
sierpnia 2016 roku na terenie pawilonu
rekreacyjno - kulturalnego 'Pokoju na lato'
Nie
Opracowanie nowego tekstu uzupełniającego
(m.in. kalendarium 2015 - 2016 oraz tekst
poświęcony publikacjom) do Przewodnika po
Muzeum Powstania Warszawskiego pod kątem
jego odbioru przez obcokrajowców
(angielskojęzycznych).
Nie

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Mateusz Mendyka

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Dariusz Adamski

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Maciej Jakimiuk

Udział w charakterze wykonawcy – puzonisty na
koncercie plenerowym z repertuaru zespołu 'LUC
& Rebel Babel' organizowanym 6 sierpnia 2016
roku na terenie pawilonu rekreacyjno kulturalnego 'Pokoju na lato'
Nie
Reżyseria światła i efektów multimedialnych
podczas koncertu LUC & Rebel Babel.
Nie
Udział w charakterze wykonawcy – drugiego
wokalisty na koncercie plenerowym z repertuaru
zespołu 'LUC & Rebel Babel'
Nie

06.08.2016 Mateusz Dobies

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

26.07.2016

26.07.2016

500

7 350,00

400

600
550

500

220

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Rafał Rosiak

20.07.2016

20.07.2016

29.07.2016 Bartosz Bąk

21.07.2016

21.07.2016

06.08.2016 Piotr Hałaj

21.07.2016

21.07.2016

06.08.2016 Adam Bławicki

06.07.2016

06.07.2016

30.11.2016 Magdalena Piwowar

07.07.2016

07.07.2016

05.08.2016 Weronika Pelczyńska

07.07.2016

07.07.2016

05.08.2016 Weronika Pelczyńska

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie
Graficzna animacja spotu promującego
wydarzenia 72 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego oraz przeformatowanie na
potrzeby emisji w Tramwajach Warszawskich oraz
na stacji metra Świętokrzyska
Udział w charakterze wykonawcy – muzyka
grającego na tubie, w koncercie plenerowym z
repertuaru zespołu 'LUC & Rebel Babel'
Udział w charakterze wykonawcy – muzyka
grającego na saksofonie barytonowym, w
koncercie plenerowym z repertuaru zespołu 'LUC
& Rebel Babel'
Opracowanie niezbędnych elementów
graficznych przeznaczonych do publikacji
drukowanej pod roboczym tytułem
„PRZEWODNIK PO JADALNEJ WARSZAWIE”

220

Nie

1 800,00

Nie

600

Nie

600

Nie

5 000,00

Stworzenie autorskiej choreografii i reżyserii
ruchu scenicznego aktorów do spektaklu „Gdzie
ty idziesz dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki
Glińskiej, będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego
Nie
Przygotowanie i wykonanie roli pod nazwą
roboczą 'Osoba Y' w spektaklu „Gdzie ty idziesz
dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki Glińskiej,
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego
Nie

7 000,00

3 850,00

07.07.2016

07.07.2016

05.08.2016 Patryk Szwichtenberg

07.07.2016

07.07.2016

20.07.2016 Rafał Grabowski

07.07.2016

07.07.2016

31.07.2016 Mateusz Holak

11.07.2016

11.07.2016

30.11.2016 Ryszard Piwowar

Przygotowanie i wykonanie roli pod nazwą
roboczą 'Osoba J' w spektaklu „Gdzie ty idziesz
dziewczynko?” w reżyserii Agnieszki Glińskiej,
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego
Projekt graficzny wystawy komiksów
animowanych, przygotowanie wizualizacji,
przygotowanie plików dla drukarni, malowanie i
wyklejanie grafik i informacji tekstowych w
przestrzeni wystawy.
Przygotowanie poligrafii do płyty „Historie” –
SMOLIK/GROSIAK/MIUOSH
Sporządzenie map na potrzeby publikacji pod
roboczym tytułem „PRZEWODNIK PO JADALNEJ
WARSZAWIE”, autorstwa Jodie Baltazar i Pauliny
Jeziorek

11.07.2016

11.07.2016

30.10.2016

Autorski nadzór nad zdjęciami lotniczymi do
projektu pod roboczą nazwą „Miasto Ruin II”

11.07.2016

12.07.2016

11.07.2016

12.07.2016

Nie

2 850,00

Nie

2 000,00

Nie

6 000,00

Nie

3 000,00

Nie

4 400,00

05.08.2016 Olga Nejbauer

Stworzenie projektu i wykonanie charakteryzacji
oraz fryzur aktorów występujących w spektaklu
'gdzie ty idziesz dziewczynko' w reż. Agnieszki
Glińskiej realizowanego w ramach obchodów 72.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

6 200,00

01.08.2016 Andrzej Borzym

Wybór artystów, koordynacja prac związanych z
opracowaniem na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego (19 utworów),
opracowanie aranżacji wokalnych repertuaru
powstańczego na Orkiestrę Warszawy i Chór
Warszawiaków
Nie

4 000,00

12.07.2016

12.07.2016

01.08.2016 Wojciech Myrczek

12.07.2016

12.07.2016

01.08.2016 Piotr Pieron

Współpraca w zakresie opracowania na zespół
wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udział w charakterze
wykonawcy – wokalisty solowego w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”
Współpraca w zakresie opracowania na zespół
wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udział w charakterze
wykonawcy – wokalisty solowego w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

Nie

1 500,00

Nie

1 500,00

01.08.2016 Wojciech Pulcyn

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udział w
charakterze wykonawcy – kontrabasisty w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

Nie

1 100,00

01.08.2016 Robert Lipka

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udział w
charakterze wykonawcy – akordeonisty w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

Nie

1 100,00

01.08.2016 Damian Marat

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udział w
charakterze wykonawcy – trębacza w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

Nie

1 100,00

01.08.2016 Małgorzata Szarlik- Woźniak

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udział w
charakterze wykonawcy – skrzypaczki w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

Nie

1 100,00

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

13.07.2016

13.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

12.07.2016

13.07.2016

13.07.2016

01.08.2016 Tadeusz Czechak

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udział w
charakterze wykonawcy – gitarzysty i bajolisty w
akcji muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

Nie

1 100,00

01.08.2016 Marta Maślanka

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udział w
charakterze wykonawcy – cymbalistki w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

Nie

1 100,00

08.08.2016 Olga Turczak

Opracowanie i przygotowania kostiumów i
rekwizytów na potrzeby fotograficznej gry
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
Nie

2 000,00

01.08.2016 Adrian Grassmann

Opracowanie koncepcji z zakresu rozwiązań
akustycznych oraz udział w charakterze reżysera
dźwięku w akcji muzycznej pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

Nie

1 000,00

22.07.2016 Nikola Kołodziejczyk

Udział w charakterze wykonawcy – instrumenty
klawiszowe w koncercie plenerowym Agnieszki
Kiepuszewskiej z repertuarem z płyty pt. „Fala”,
organizowanym 22 lipca 2016 roku na terenie
pawilonu rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na
lato”

Nie

255

22.07.2016 Agnieszka Kiepuszewska

Udział w charakterze wykonawcy – wokal w
koncercie plenerowym Agnieszki Kiepuszewskiej z
repertuarem z płyty pt. „Fala”, organizowanym
22 lipca 2016 roku na terenie pawilonu
rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na lato”
Nie

255

13.07.2016

13.07.2016

22.07.2016 Maciej Szczyciński

Udział w charakterze wykonawcy – gitara basowa
w koncercie plenerowym Agnieszki
Kiepuszewskiej z repertuarem z płyty pt. „Fala”,
organizowanym 22 lipca 2016 roku na terenie
pawilonu rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na
lato”
Nie

13.07.2016

13.07.2016

22.07.2016 Michał Bryndal

15.07.2016

15.07.2016

01.08.2016 Małgorzata Gałuszka-Armata

15.07.2016

15.07.2016

01.08.2016 Ewa Puchalska

15.07.2016

15.07.2016

01.08.2016 Andrzej Marusiak

15.07.2016

15.07.2016

01.08.2016 Marta Czarkowska

15.07.2016

15.07.2016

01.08.2016 Anna Grabowska

15.07.2016

15.07.2016

01.08.2016 Joanna Karpińska

Udział w charakterze wykonawcy – perkusja w
koncercie plenerowym Agnieszki Kiepuszewskiej z
repertuarem z płyty pt. „Fala”, organizowanym
22 lipca 2016 roku na terenie pawilonu
rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na lato”
Udział w charakterze wokalisty (chór) w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”
Udział w charakterze wokalisty (chór) w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”
Udział w charakterze wokalisty (chór) w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”
Udział w charakterze wokalisty (chór) w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”
Udział w charakterze wokalisty (chór) w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”
Udział w charakterze wokalisty (chór) w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”

25.07.2016 Marta Wawro

18.07.2016

18.07.2016

550

Nie

550

Nie

500

Nie

500

Nie

500

Nie

500

Nie

500

Nie

500

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do
druku mapki wraz z listą miejsc pamięci na Woli,
na rzecz ulotki dystrybuowanej w trakcie Marszu
Pamięci 5 sierpnia 2016 r.
Nie

550

18.07.2016

18.07.2016

31.07.2016 Patryk Sztabiński

Artystyczne wykonanie utworów muzycznych na
akordeonie w dniu 31 lipca 2016 roku, na
Rodzinnym Spotkaniu Edukacyjnym z okazji
rocznicy Powstania Warszawskiego w Parku
Wolności.
Nie

600

18.07.2016

18.07.2016

25.11.2016 Monika Supruniuk

20.07.2016

20.07.2016

10.08.2016 Sławomir Spędzia

Konserwacja zbiorów ikonograficznych MPW: 53
– negatywy (średni format), 13 - zwojów klisz
negatywowych, 21 odbitek pozytywowych
Nie
Przebudowa modułu skontrum w programie do
katalogowania zbiorów Musnet poprzez
usprawnienie szybkości działania i zwiększenie
wydajności programu.
Nie

06.08.2016 Jakub Szymczyna

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

06.08.2016 Piotr Zwolski

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

06.08.2016 Bartosz Cymbalista

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

220

06.08.2016 Stanisław Sygitowicz

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

220

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

2 220,00

4 500,00

26.07.2016

26.07.2016

29.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

29.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

06.08.2016 Marcin Wypych

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

220

06.08.2016 Linda Zgutka

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

17.08.2016 Jan Bilejczyk

Konwersja z 2D na 3D 50 szt. fotografii na
potrzeby organizacji wystawy: 'Wspomnienia o
Mieczysławie Foggu' wraz z wykonaniem masek
roboczych określających głębie trójwymiarowości
fotografii
Nie

3 500,00

27.08.2016 Magdalena Pilaczyńska

Przygotowanie projektów graficznych: zaproszeń,
jednego plakatu, dwunastu ilustracji na potrzeby
promocji w Social Mediach oraz dziewięciu
reklam do piątkowych wydań dodatku Gazety
Wyborczej Co Jest Grane na potrzeby działalności
kulturalno-artystycznej pawilonu Pokój na lato.
Nie

4 400,00

06.08.2016 Patryk Zawistowski

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

06.08.2016 Michał Gryz

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

26.07.2016

27.07.2016

27.07.2016

06.08.2016 Piotr Herman

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

220

06.08.2016 Rafał Kiełczyński

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

06.08.2016 Piotr Pawłowski

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

06.08.2016 Jakub Salas Arieta

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

220

06.08.2016 Rafał Gorczyca

Udziału w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

220

Udział w charakterze aktora – statysty w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
06.08.2016 Emilia Szewczyk
72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Opracowanie wykładu i tworzenia ilustracji w
czasie warsztatów „Ilustracja od kuchni, czyli jak
się maluje bajki”, dla dzieci w wieku 5-12 lat, 10
sierpnia 2016 r. w godzinach 11.30 13.00, w
10.08.2016 Aleksandra Kędzierska-Komuda „Pokoju na lato”.

Nie

220

Nie

300

27.07.2016

27.07.2016

05.08.2016 Rafał Grabowski

28.07.2016

28.07.2016

06.08.2016 Rafał Leszczyński

29.08.2016

29.08.2016

02.09.2016 Władysław Bułhak

02.09.2016

02.09.2016

20.09.2016 Ryszard Mączewski

02.09.2016

02.09.2016

10.10.2016 Joanna Sielska

14.09.2016

14.09.2016

01.10.2016 Janusz Czopowicz

15.09.2016

15.09.2016

24.09.2016 Marcin Murawski

Opracowanie graficzne i przygotowanie projektu
raportu dla Mecenasa Muzeum Grupy PZU.
Nie
Rejestracja video przebiegu fotograficznej gry
miejskiej 'Twoja klisza z Powstania', (w
charakterze operatora kamery), przejście razem z
graczami przez 14 punktów gry (w tym start i
meta) oraz dostarczenie Zamawiającemu plików
video.
Nie
Napisanie tekstu historycznego będącego
wstępem do pierwszego albumu komiksowego
serii wydawniczej „Bradl”.
Nie
Przygotowanie autorskich opisów do 37 ilustracji
przedstawiających najważniejsze realizacje
warszawskiej architektury oraz konsultacji
varsavianistycznych podczas realizacji projektu
gry planszowej poświęconej budowie Warszawy.
Kopia opaski Antoniego Chruściela ps. Monter. na
potrzeby prezentacji wystawy „Powstanie
Warszawskie 1944” w Friedrich Ebert Memorial w
Heidelbergu
Kopia pieczątki do fałszywych dokumentów na
potrzeby ekspozycji wystawy „Powstanie
Warszawskie 1944” w Fundacji Friedricha Eberta
w Heidelbergu
Opracowanie partii instrumentalnej, udział w
próbach muzycznych oraz udział w charakterze
gitarzysty basowego w koncercie finalistów 19.
Konkursu im. Agnieszki Osieckiej,
organizowanego w ramach festiwalu „Pamiętajmy
o Osieckiej”

610

550

1 400,00

Nie

1 700,00

Nie

600

Nie

410

Nie

1 115,00

15.09.2016

15.09.2016

15.09.2016

15.09.2016

15.09.2016

15.09.2016

16.09.2016

15.09.2016

24.09.2016 Artur Gierczak

Opracowanie partii instrumentalnej, udział w
próbach muzycznych oraz udział w charakterze
gitarzysty w koncercie finalistów 19. Konkursu im.
Agnieszki Osieckiej, organizowanego w ramach
festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”
Nie

1 115,00

24.09.2016 Fryderyk Młynarski

Opracowanie partii instrumentalnej, udział w
próbach muzycznych oraz udział w charakterze
perkusisty w koncercie finalistów 19. Konkursu
im. Agnieszki Osieckiej, organizowanego w
ramach festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”

Nie

1 115,00

24.09.2016 Wiesław Wysocki

Opracowanie partii instrumentalnej, udział w
próbach muzycznych oraz udział w charakterze
saksofonisty w koncercie finalistów 19. Konkursu
im. Agnieszki Osieckiej, organizowanego w
ramach festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”
Nie

1 115,00

24.09.2016 Magdalena Smalara

Autorskie zapowiedzi, utwór finałowy oraz
prowadzenie koncertu finalistów 19. Konkursu
im. Agnieszki Osieckiej, organizowanego w
ramach festiwalu „Pamiętajmy o Osieckiej”

Nie

1 115,00

Konwersja z 2D na 3D 26 szt. fotografii na
potrzeby organizacji wystawy finalistów
fotograficznej gry miejskiej 'Twoja klisza z
Powstania' wraz z wykonaniem masek roboczych
określających głębie trójwymiarowości fotografii. Nie
Udział w charakterze muzyka ( członek Polskiej
Orkiestry Radiowej ) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanego w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem.
Nie

2 000,00

15.09.2016

15.09.2016

22.09.2016 Jan Bilejczyk

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Adam Bogacki

400

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Adam Bytof

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Jan Doleżyczek

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Urszula Januchta

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Agnieszka Jarzęcka

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Kamil Karaszewski

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Zenon Kitowski

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Sylwia Mierzejewska

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Anna Piechura-Gabryś

23.09.2016

23.09.2016

29.09.2016 Rafał Piłasiewicz

Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanego w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem.
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem.
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem.
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem

Nie

400

Nie

550

Nie

400

Nie

400

Nie

400

Nie

400

Nie

500

Nie

400

Nie

500

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

23.09.2016

30.09.2016

30.09.2016

Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
29.09.2016 Pablo Sanchez Escariche Gasch Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
29.09.2016 Barbara Skoczyńska
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
29.09.2016 Hanna Sosińska-Kraski
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
29.09.2016 Michał Wawrzyniak
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze muzyka (członek Polskiej
Orkiestry Radiowej) w koncercie muzyki Pawła
Mykietyna organizowanym w ramach cyklu
29.09.2016 Anna Włodarska-Szetela
Muzyka pod Liberatorem
Udział w charakterze realizatora dźwięku w
koncercie muzyki Pawła Mykietyna (utwór
„Kartka z albumu”) organizowanym w ramach
29.09.2016 Ewa Guziołek-Tubelewicz
cyklu Muzyka pod Liberatorem.
Udział w koncercie Muzyka Pawła Mykietyna (z
cyklu Muzyka pod Liberatorem) w charakterze
29.09.2016 Jakub Kowalczyk
operatora kamery
Udział w koncercie Muzyka Pawła Mykietyna (z
cyklu Muzyka pod Liberatorem) w charakterze
29.09.2016 Zvika Portnoy
operatora kamery

13.10.2016 Christopher Niedenthal

Nie

400

Nie

400

Nie

500

Nie

400

Nie

400

Nie

800

Nie

1 210,00

Nie

550

Opracowanie autorskiego scenariusza spotkania
pt. '10 najlepszych fotografii' oraz poprowadzenie
autorskiego spotkania w dniu 13.10.2016r. o
godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

600

03.10.2016

03.10.2016

26.10.2016 Krzysztof Gawronkiewicz

03.10.2016

03.10.2016

26.10.2016 Grzegorz Janusz

03.10.2016

03.10.2016

31.12.2016 Piotr Markowski

Przygotowanie scenariusza czterech spotkań
warsztatów komiksowych dla młodzieży i
dorosłych w Fotoplastikonie.
Nie
Przygotowanie scenariusza czterech spotkań
warsztatów komiksowych dla młodzieży i
dorosłych w Fotoplastikonie.
Nie
Koordynacja cyklu 'Warszawa stroszy piórka' w
roku 2016 oraz Koordynacja cyklu ' Zawsze głodni
Warszawy. Przewodnik po jadalnych roślinach
stolicy '.
Nie

09.10.2016 Aneta Skórnicka

Przygotowanie scenariusza warsztatów pt
„'Leniwa niedziela z Ameryką Południową' dla
dzieci w wieku 5-10 lat w Fotoplastikonie.

05.10.2016

05.10.2016

10.10.2016

10.10.2016

16.10.2016 Katarzyna Piętka

10.10.2016

10.10.2016

28.12.2016 Natalia Radulska

13.10.2016

13.10.2016

25.10.2016 Sylwia Mróz

13.10.2016
17.10.2016

13.10.2016
17.10.2016

14.10.2016 Thomas Orchowski
30.11.2016 Iga Brząkała

12.07.2016

12.07.2016

18.07.2016 R5Films Dariusz Juraś

27.07.2016

27.07.2016

01.08.2016 R5 Films Dariusz Juraś

Przygotowanie scenariusza warsztatów pt Leniwa
niedziela z grami i zabawami z dawnych lat' dla
dzieci w wieku 5-10 lat w Fotoplastikonie.
Monitorowanie mediów społecznościowych pod
kątem wpisów dotyczących Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Przygotowanie scenariusza spotkania pt.'Pejzaż
bez kolców - opowieść Sylwii Mróz o Meksyku' w
Fotoplastikonie.
Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
sytuacji uchodźców przebywających na terenie
południa Europy.
Prace pomocnicze w sklepikach MPW
Opracowanie koncepcji reżyserii i produkcji
teledysku do utworu ALUNIA
Przygotowanie i realizacja zdjęć oraz
postprodukcji 30 sek spotu promującego Marsz
Pamięci

1 200,00

1 200,00

8 025,00

Nie

500

Nie

400

Nie

4 815,00

Nie

500

Nie
Nie

535
3 510,00

Nie

6 000,00

Nie

6 150,00

01.08.2016

01.08.2016

09.09.2016 Top Classic Kryńscy Sp. Jawna

04.08.2016

04.08.2016

02.09.2016 IT-CREW Maciej Gosk

08.08.2016

08.08.2016

18.08.2016

30.08.2016

30.08.2016

11.09.2016

30.08.2016

30.08.2016

15.09.2016

05.08.2016

05.08.2016

26.09.2016

05.08.2016

05.08.2016

31.12.2016

17.08.2016

17.08.2016

17.08.2016

29.08.2016

29.08.2016

30.11.2016

02.09.2016

02.09.2016

16.11.2016

Fartuch kuchenny 500 szt z logo RAZ DWA TRZY
WARSZAWIAKIEM JESTEŚ TY
Wykonawca wykona dzieło w postaci
opracowania strony internetowej na potrzeby
fotograficznej gry miejskiej Twoja klisz z
Powstania

Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
Fotograf w podróży organizowanego w dniu
TUMUNDU Alicja Rapsiewicz
18.08.2016 w FOTOPLASTIKONIE WARSZAWSKIM.
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
warsztatów dla dzieci w dniu 11.09.2016 w
Zofia Gońda
Fotoplastikonie Warszawskim
Przygotowanie dzieła w postaci autorskiego
scenariusza do spotkania 10 Najlepszych
WWPhoto Wojciech Wieteska Fotografii e dniu 15.09.2016
Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji dot
Marszu Pamieci pt. WOLA na rzecz
Telewizja Polska S.A.
Licencjodawcy.
Druk 1000 szt. albumu „Czekając na odbudowę.
Warszawa 1945-1950 w obiektywie K.
ARGRAF Sp. z o. o.
Pęcherskiego'
Advertising for You Łukasz
Kotowski Łukasz Kotowski
Wykonanie oraz dostawa 4 rodzajów magnesów.
Adaptacja powierzchni fragmentu piwnic i
MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
parteru na potrzeby Muzeum
Wykonawca przyjmuje pełnienie na zlecenie
Zamawiającego kompleksowego nadzoru
inwestycyjnego nad zadaniem Przebudowa i
zmiana sposobu używania części piwnic
przyziemia na pomieszczenia muzeum w bud
ENERING Dariusz Spodar
Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie

11 592,75

Nie

1 230,00

Nie

600

Nie

250

Nie

738

Nie

2 490,75

Nie

41 475,00

Nie

9 840,00

Nie

1 301 092,44

Nie

38 745,00

06.09.2016

13.09.2016

14.09.2016

19.09.2016

06.09.2016

30.09.2016 Poziomka Studio Emilia Pyza

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci zaprojektowanie graficzne i
przygotowanie plików produkcyjnych do druku
pamiątkowej fotografii dla Powstańców
Warszawskich ze spotkania w MPW z okazji 72
rocznicy PW

Nie

750

13.09.2016

Wykonawce zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci opracowania graficznego mat
informacyjnych i promocyjnych na potrzeby
Popfabryka usługi dla ludzkosci koncertu Marceliny odbywającego się w dniu
Bartłomiej Felczak Bartłomiej 23.09.2016 w ramach finały gry miejskiej Twoja
20.09.2016 Felczak
klisza z Powstania na terenie Fotoplastikonu

Nie

492

14.09.2016

Wykonawca oświadcza że na podstawie umowy
zawartej z Marianną Oklejak jest uprawniony do
zawierania umów dot twórczości Marianny
Oklejak.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
wykonanie przez M.Oklejak dzieła w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
warsztatów dla dzieci w wieku 5-10 lat nt. Leniwa
Agencja Autorska Autograf S.C. niedziela z Folkiem prowadzenie i korektę prac
Gabriela Niedzielska Maria
uczestników, organizowanego w dniu 18.09.2016
18.09.2016 Olczyk
w Fotoplastikonie
Nie

550

19.09.2016

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci opracowania partii instrumentalnej,
udziału w próbach muzycznych oraz udziału w
charakterze kierownika muzycznego i pianisty w
koncercie finalistów 19 Konkursu im A.Osieckiej w
dniu 24.09.216
Nie

1 353,00

Elmusic Jakub Lubowicz Jakub
24.09.2016 Lubowicz

20.09.2016

20.09.2016

21.09.2016

21.09.2016

21.09.2016

21.10.2016

Wykonawca oświadcza że na podstawie umowy
zawartej z Marianną Oklejak jest uprawniony do
zawierania umów dot twórczości Marianny
Oklejak.Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
wykonanie przez M.Oklejak dzieła w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
warsztatów dla dzieci w wieku 5-10 lat nt. Leniwa
Agencja Autorska Autograf S.C. niedziela z Folkiem prowadzenie i korektę prac
Gabriela Niedzielska Maria
uczestników, organizowanego w dniu 02.10..2016
02.10.2016 Olczyk
w Fotoplastikonie
Nie
Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę
transportu elementów ekspozycyjnych z MPW
oraz z magazynu Konsulatu Generalnego RP w
Monachium do Friedrich Ebert Memorial w
Heidelbergu oraz montaż na ekspozycji wystawy
28.10.2016 Triangoo Sp. z o.o.
PW 1944
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
warsztatów dla dzieci w dniu 25.09.2016 w
25.09.2016 Zofia Gońda
Fotoplastikonie
Nie

22.09.2016
22.09.2016

24.10.2016 ARGRAF Sp. z o. o.
26.09.2016 Margo Travel

26.09.2016

26.09.2016

FOTO IN BLANCO Piotr
29.09.2016 Bukojemski

Przedmiotem umowy jest druk 400 szt katalogu
towarzyszącego wystawie Powstanie
Warszawskie 1944 z nadanym numerem ISBN
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
Wyjazd do Pragi w dniach 07-09.10.2016
Wykonawca wykona dzieło w postaci
zarejestrowania koncertu Muzyka Pawła
Mykietyna Odbywającego się 29.09.2016 w Sali
pod Liberatorem

26.09.2016

26.09.2016

Agencja Handlowo-Usługowa
05.10.2016 Omega Cz. Polakowski

Wykonawca przyjmuje do wykonania 9 sztuk
ścianek MULIQUBE .

22.09.2016
22.09.2016

550

42 500,00

250

Nie
Nie

36 750,00
20 000,00

Nie

984

Nie

9 955,62

26.09.2016

26.09.2016

29.09.2016 BASSO Andrzej Bauer

26.09.2016

26.09.2016

29.09.2016 Michał Klauza Art

26.09.2016

26.09.2016

05.10.2016 Kayax Tomasz Grewiński

29.09.2016

Tres Colores Katarzyna
06.10.2016 Biernacka

29.09.2016

12.09.2016

23.09.2016

Wykonawca wykona utwory w postaci
dyrygentury podczas koncertu muzyki Pawła
Mykietyna w wykonaniu Polskiej Orkiestry
Radiowej który odbędzie się 29.09.2016
Wykonawca wykona utwory w postaci
dyrygentury podczas koncertu muzyki Pawła
Mykietyna w wykonaniu Polskiej Orkiestry
Radiowej który odbędzie się 29.09.2016
Koncert zespołu SMOLIK dnia 03.10.2016 w
Warszawie w Studiu im Agnieszki Osieckiej
(Program 3 Polskiego Radia)
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza z cyklu
Fotograf w podroży organizowanego dnia
06.10.2016 w Fotoplastikonie

Nie

4 000,00

Nie

6 000,00

Nie

40 590,00

Nie

400

12.09.2016

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez
Artystę programu artystycznego trwającego ok.
45 min.Artysta zezwala Organizatorowi na
udostępnienie artystycznego wykonania utworów
publiczności w ramach koncertu oraz na
wykorzystanie wizerunku Artysty dla celów
23.09.2016 MARCELINA Marcelina Stoszek promocji koncertu i finału gry miejskiej
Nie

6 600,00

23.09.2016

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną
obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym
dźwiękowej, koncertu finalistów 19. edycji
konkursu organizowanego w ramach Festiwalu
'Pamiętajmy o Osieckiej'
Nie

12 915,00

26.09.2016 Craftman Andrzej Krawiec

Art. Music Agency Marcin
17.10.2016 Pawlak
31.12.2017 ENERGA-OBRÓT. SA

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną
obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym
oświetleniowej cyklu koncertów Muzyka pod
Liberatorem, które odbędą się w Muzeum
Powstania Warszawskiego w terminach:
29.09.2016, 17.10.2016.
Nie
Sprzedaż energii elektrycznej
Nie

23.11.2016

26.11.2016 Craftman Andrzej Krawiec

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną
obsługą techniczną na potrzeby realizacji
technicznej koncertu Moniki Borzym

Nie

33 210,00

10.11.2016

10.11.2016

31 980,00

07.10.2016

07.10.2016

28.09.2016

28.09.2016

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną
obsługą techniczną na potrzeby realizacji
technicznej tj. oświetleniowej i dźwiękowej,
ARANŻACJA REALIZACJA
(obejmującej dostarczenie montaż i demontaż
ŚWIATŁA Andrzej Groda
sprzętu, a także obsługę prób i Imprezy) koncertu
19.11.2016 Andrzej Groda
Dancing „Bawmy się”
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
Mariusz Jachimczuk Edgard
z cyklu Fotograf w podróży w dniu 20.10.2016 w
20.10.2016 Mariusz Jachimczuk
Fotoplastikonie
Nie
PwC Polska sp. z o.o.
Przygotowanie raportu na tema Roli
PricewaterhouseCoopers sp. z nowoczesnych muzeów narracyjnych w rozwoju
30.11.2016 o.o.
miast.
Nie

28.09.2016
15.11.2016

23.11.2016

28.09.2016
15.11.2016

7 380,00
446 041,05

400

43 050,00

12.10.2016

12.10.2016

17.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

20.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

20.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

26.11.2016

Dzieło w postaci: zarejestrowania koncertu pt.:
Muzyka Grażyny Bacewicz, odbywającego się w
Sali pod Liberatorem w MPW (w ramach cyklu
Muzyka Pod Liberatorem), udziału w w/w
koncercie w charakterze operatora kamery , a
FOTO IN BLANCO Piotr
także zapewnienia kompletu sprzętu
Bukojemski
operatorskiego wraz z akcesoriami.
Artystyczne wykonanie - czytanie tekstu
lektorskiego postaci Jana Rodowicza Anody do
spotów informujących o nagrodzie im. Jana
SOLMAR MARCIN SOŁTYK
Rodowicza ANODY (wersja TV i RD)
Dzieło (spot) w postaci realizacji materiałów
ORKA Studio Postprodukcyjne informacyjnych dot. VI Edycji Nagrody im.
Sp. z o.o.
J.Rodowicza 'ANODY'
emisja spotu w wagonach TW w okresie: 19Tramwaje Warszawskie Sp. z o. 28.2016 i 7-26.2016 (30 dni) dot. VI edycji
o.
Nagrody im. J. Rodowicza ANODY

14.10.2016

14.10.2016

07.12.2016 POPFABRYKA B.Felczak

21.10.2016

21.10.2016

24.10.2016 Jan Komasa Film Production

25.10.2016

25.10.2016

03.11.2016 Sowie Media Group Sp. z o.o.

27.10.2016

27.10.2016

03.11.2016 FOTO-PLUS

Przygotowanie projektów graficznych 18 tablic
informacyjnych dla wystaw organizowanych w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia i
uczestnictwa w debacie organizowanej przez
MPW w ramach V edycji Nagrody im. Jana
Rodowicza ANODY w dniu 24.10.2016
Producent zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego dzieło w postaci przygotowania
technicznego realizacji zdjęć oraz postprodukcji
spotu promującego 11 Festiwal Niewinni
Czarodzieje
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa
sprzętu filmowego .dostarczenie nastąpi do dnia
30.10.2016

Nie

984

Nie

615

Nie

6 634,62

Nie

6 231,30

Nie

2 214,00

Nie

615

Nie

11 329,53

Nie

32 313,00

27.10.2016

27.10.2016

AGENCJA ARTYSTYCZNA JAZZ
ON PRODUCTION MICHAŁ
18.11.2016 POLCYN

28.10.2016

28.10.2016

BETA-BIS Agencja Reklamy
15.11.2016 Małgorzata Trzaskowska

28.10.2016

28.10.2016

03.11.2016 Quantoo Sp. z o.o.

12.10.2016

12.10.2016

Ośrodek Badań i Analiz
31.12.2016 Mareketingowych FEBUS

28.10.2016

28.10.2016

15.02.2017 Egmont Polska sp.zo.o.o.

24.10.2016

24.10.2016

17.11.2016 KinAds sp z o.o. sp.k.

02.10.2016

02.10.2016

03.11.2016 AMS S.A.

Usługa artystyczna polegająca na przygotowaniu
aranżacji utworów i zapewnieniu wykonania
przez zespól ORKIESTRA DANCINGOWA MICHAŁ
POLCYNA w dniu 18.11.2016-Niewinni
Czarodzieje
Nie
Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach
gadżetów na 11 Festiwal Niewinni Czarodzieje dla
kobiet bawełniane opaski dla mężczyzn skarpety,
nadruk projekt grafiki logo festiwalu.
Przedmiotem umowy jest realizacja przez
Wykonawcę nowych funkcjonalności w serwisie
internetowym MPW www.1944.pl
Umowa o przeprowadzenie analizy opinii
internautów na temat Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad
współpracy Stron jako współwydawców serii
komiksowej BRADL w zakresie jej
wydania,promocji i dystrybucji.Seria składa się z 4
zeszytów komiksowych wydanych w formie 2
albumów.
Zorganizowanie emisji spotu reklamowego,
gotowy spot reklamowy,ekspozycja ulotek z
programem festiwal na ekranie kin objętych
kampanią, bezpłatna ekspozycja 6 plakatów,
bezpłatna promocja Festiwalu na wszystkich
stronach www.kin objętych akcją oraz na
profilach Facebooku dot Festiwal Niewinni
Czarodzieje
AMS zobowiązuje się do realizacji Kampanii
reklamowej przy wykorzystaniu 68-u składów
warszawskiego metra. Dot Festiwalu Niewinni
Czarodzieje

22 000,00

Nie

17 343,00

Nie

8 856,00

Nie

3 000,00

Nie

44 887,00

Nie

6 515,80

Nie

15 940,80

31.10.2016

31.10.2016

Wydruk baneru na potrzeby scenografii dancingu
AVIP S.C. WIESŁAWA BARCIAK, w ramach Festiwalu Niewinni Czarodzieje w dn
16.11.2016 ANDRZEJ BARCIAK
18.11.2016
Nie

18.11.2016

18.11.2016

13.12.2016 Ameco Sp. j. Wojciech Głodek

Regały 4 metalowe i 6 półek w kolorze szarym

Nie

2 000,00

Stowarzyszenie Teatru
18.11.2016 Konsekwentnego

Przedmiotem umowy jest określenie zasad
współpracy Stron przy organizacji i realizacji
imprezy Dancing Bawmy się realizowanej w
ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje

Nie

17 146,20

TW zobowiązuje się świadczyć usługę reklamową
polegającą na udostępnieniu czasu emisyjnego do
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. wyemitowania materiału. Czas emisji w terminie
30.11.2016 o.
4.11.2016-26.11.2016
Nie
Umowa o przyłączenie do sieci
innogy Stoen Operator Sp. z
elektroenergetycznej instalacji elektrycznej
31.12.2016 o.o.
obiektu
Nie

6 816,54

03.11.2016

03.11.2016

04.11.2016

04.11.2016

04.11.2016

04.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego dzieło w postaci przygotowania
autorskiego scenariusza spotkania warsztatów dla
Tres Colores Katarzyna
dzieci nt. Leniwa niedziela z podróżą do wnętrza
27.11.2016 Biernacka
jaskini w dn. 27.11.2016
Nie
Przedmiotem umowy jest określenie zasad
współpracy i udostępnienie przez W&D
PLATFORMY EVENTOWEJ POD NAZWĄ Bracka 25
oraz świadczenie usług cateringowych na
potrzeby imprezy w dniu 25.11.2016 Jazz i
cichutki szurgot fanatycznego tańca w ramach
28.11.2016 Well & Done sp. z o.o. sp.k.
F.N.CZ
Nie
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez
Artystę programu artystycznego w dniu
BORZYM MUSIC POLSKA Agata 25.11.2016 Koncert w Domu Braci Jabłkowskich
25.11.2016 Magdalena Borzym
Festiwal N.CZ
Nie

150

4 209,86

350

35 473,00

14 760,00

15.11.2016

15.11.2016

31.12.2017 NOMA2 Sp. z o.o.

Wynajęcie urządzenia transmisji alarmów ,
monitorowanie dwoma niezależnymi torami
transmisji lokalnego systemu sygnalizacji pożaru.
Termin monitorowania 1 stycznia 2017
Nie

15.11.2016

15.11.2016

21.11.2016 Fundacja Urbaniak.Com

15.11.2016

15.11.2016

Pracownia Projektowa Maria
02.12.2016 Jankowska

Udział Michała Urbaniaka w spotkaniu Tamta
jazzowa Warszawa w ramach Festiwalu N.CZ w
klubie Stodoła w dniu 21.11.2016
Nie
Wykonawca zobowiązuję się wykonać dzieło w
postaci projektu scenografii na koncert JAZZ i
cichutki szurgot fantastycznego tańca
organizowanego w ramach Festiwalu N.CZ w dniu
25.11.2016 w Domu Jabłkowskich
Nie

29.11.2016 Agencja Artystyczna IKART

Muzeum jest organizatorem imprezy JAZZ i
cichutki szurgot fanatycznego tańca-Silent Disco
w ramach Festiwalu N.CZ .Agencja zobowiązuje
się do zapewnienia profesjonalnego systemu
słuchawek diodowych bezprzewodowych, obsługi
systemu , obsługi Dj-skiej wraz mikserami,
należytego przygotowania kompilacji muzycznej
wg zam Organizatora
Nie

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekty
graficzne w ramach działań promujących pierwszą
12.12.2016 HYDRA Piotr Niklas
serię komiksową BRADL
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci projektów
graficznych- folderu -planu zwiedzania MPW,
KASPER SKIRGAJŁŁOzaproszenia do MPW dwustronnego w
13.12.2016 KRAJEWSKI
fomacieDL.
Nie
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa
art. Czystościowych. Umowa zawarta 1.01.201731.12.2017 P.H. Ewapol Józef Kwiatkowski 31.12.2017
Nie

5 904,00

984

3 690,00

11 000,00

10 086,00

3 690,00

55 350,00

15.11.2016

15.11.2016

17.11.2016

17.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

21.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

24.11.2016

30.11.2016

30.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

Wykonawca wykona dzieło w postaci
przetłumaczenia tekstu autorstwa Jodie Baltazar z
jęz angielskiego na język polski przeznaczonego
do publikacji pod tyt. roboczym Zawsze głodni
Warszawy.Przewodnik po jadalnych roślinach
Germ-Anglo Biuro Tłumaczeń i stolicy.Dzieło zostanie przekazane w postaci
30.12.2016 Korepetycje Językowe
standartowego elektronicznego pliku tekstowego. Nie
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci przygotowania autorskiego scenariusza i
poprowadzenia spotkania dla dzieci 5-10 lat nt.
Latarnia Magiczna organizowanego dnia
04.12.2016 PTAK ART
04.12.2016
Nie
Popfabryka usługi dla ludzkosci Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
Bartłomiej Felczak Bartłomiej postaci projektu zaproszenia na konferencje pt.
30.11.2016 Felczak
Muzeum i zmiana Czasy muzeów narracyjnych
Dzieło w postaci zrealizowania reportażu
fotograficznego ze spotkania Tamta jazzowa
Profesjonalne Usługi
Warszawa organizowanego w dniu 21.11.2016 w
21.11.2016 Fotograficzne
klubie stodoła
Dzieło w postaci przygotowania autorskiego
scenariusza spotkania z cyklu 'FOTOGRAF W
PODRÓŻY' organizowanego w dniu 01.12.2016 w
01.12.2016 WWW.ARCIMOWICZ.COM
Fotoplastikonie Warszawskim
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad
31.12.2017 FALCK Medycyna Sp z o.o.
pracownikami
Prace pomiarowe elektryczne z Polską Normą PNELEKTROENERGETYKA ADAM IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach
31.12.2016 ZELMAN
budowlanych

Fundacja Muzeum Im.
21.11.2016 Leopolda Tyrmana

Udział Andrzeja Rumianowskiego w spotkaniu
Tamta jazzowa Warszawa w ramach Festiwalu
N.CZ w klubie Stodoła w dniu 21.11.2016

6 000,00

500

Nie

738

Nie

200

Nie

600

Nie

14 000,00

Nie

14 900,22

Nie

984

24.11.2016

15.11.2016

15.11.2016

18.11.2016

18.11.2016

Międzynarodowe Centrum
15.12.2016 Budownictwa Sp. z o.o.
Krakowskie e-Centrum
Informatyczne Dziedzic Pasek
06.12.2018 Przybyła Sp. J

02.12.2016

02.12.2016

13.12.2016 FORUM Halina Pierzchała

28.11.2016

28.11.2016

Stowarzyszenie Pracowna
Etnograficzna im. W.
18.12.2016 Dynowskiego

21.12.2016

21.12.2016

31.12.2017 Andor Sp. z o.o,

25.11.2016
19.12.2016

25.11.2016
19.12.2016

TEXT Monika Kowaleczko14.02.2017 Szumowska
31.12.2016 M.Bukowski, T.Bukowski

Brytyjski zasobnik zrzutowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawa i
montaż 12 szt metalowych szaf do działu
Archiwum
Operator zobowiązuje się do zapienienia
możliwości korzystania z Usług Hostingowych
zakupionych przez MPW
Druk kartki bożonarodzeniowej z kopertą wraz z
dostawą
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza spotkania
warsztatów dla dzieci 5-10 lat nt. 'Leniwa
niedziela z tradycjami bożonarodzeniowymi' w
dniu 18.12.2016
Stala obsługa serwisowa 7 sztuk kopiarek Toshiba
, 2 kopiarek Samsung
Tłumaczenie na język angielski tekstów do
albumu o tytule wersji polskiej Czekając na
odbudowę Warszawa 1945-1950 w obiektywie
Karola Pęcherskiego
Zakup fotografii

31.12.2017 Nicoma Sp. z o.o.

Serwis zobowiązuje się do sprawowania stałego
nadzoru i serwisowania oprogramowania i
sprzętu komputerowego oraz sieciowego w
zakresie i na zasadach zgodnych z wykupionym
pakietem .Umową objęty jest pakiet programów
SAGE SYMFONIA ERP.

Nie

20 000,00

31.12.2017 Emart Synergia Sp. z o.o.

Świadczenie przez Dostawcę usługi na rzecz
Abonenta usług i hostingu serwisu internetowego
1944.pl na v-serwerze dedykowanym
Nie

16 000,00

02.12.2016

05.12.2016

24.11.2016

02.12.2016

05.12.2016

30.11.2016 Grzegorz Kozłowski

Nie

4 300,00

Nie

18 523,80

Nie

615

Nie

14 720,64

Nie

300

Nie

36 000,00

Nie
Nie

7 672,00
65 000,00

06.12.2016

06.12.2016

15.12.2016 Paweł Duma

08.12.2016

08.12.2016

19.12.2016 Quantoo Sp. z o.o.

13.12.2016

13.12.2016

Bonus Systems Polska Sp.
31.12.2018 Akcyjna

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz
Zamawiającego dzieło w postaci przeprowadzenia
autorskiego spotkania z cyklu Fotograf w podróży
Fotoplastikonie Warszawskim w dniu 15.12.2016 Nie
Realizacja serwisu vod.1944.pl służącej do
prezentacji materiałów wideo na żądanie.
Nie
Na mocy umowy Agent zobowiązuje się do
dostarczenia Klientowi wg zasad podanych w
niniejszej umowie Kart Podarunkowych.
Nie

16 835,97
23 672,58
22 000,00

9 963,00

14.12.2016
23.12.2016
16.12.2016

14.12.2016
23.12.2016
16.12.2016

31.12.2017 GARMOND PRESS SA
31.12.2016 Point z o.o.
31.12.2017 USTRONIANKA sp. z. o. o.

Przedmiotem umowy jest prenumerata i dostawa
prasy codziennej i specjalistycznej dla potrzeb
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie
Dostawa oprogramowania komputerowego
Nie
Wodna pitna
Nie

16.12.2016

16.12.2016

ATET Euro-Tłumaczenia Sp. z
31.12.2016 o.o.

Usługa tłumaczenia pisemnego z języka polskiego
na angielski czterech dokumentów PDF
Nie

13.12.2016

13.12.2016

31.12.2016 BEA Beata Suska Beata Suska

08.12.2016

08.12.2016

Profesjonalne Usługi
10.12.2016 Fotograficzne

13.12.2016

13.12.2016

20.12.2016 MAXMAX

Obiektywy do aparatów
Nie
Zrealizowanie reportażu fotograficznego ze
spotkania pt. Krzysztof Kobyliński 'Sagrada
Familia' - recital fortepianowy
Nie
300 szt. futerału w kolorze brązowym na rzecz
opakowania Albumu komiksowego Bradl w
ramach świadczeń sponsorskich z Partnerem
Wydawnictwa PGE Polska Grupa Energetyczna S.
A.
Nie

400
14 760,00

33 670,00

6 029,00

200

6 642,00

07.12.2016

17.10.2016

07.12.2016

17.10.2016

Instytut Monitorowania
31.12.2017 Mediów Sp. z o. o.

Przygotowanie raportu analizującego obecność w
mediach informacji dotyczących hasła Muzeum
Powstania Warszawskiego (w tym: Jan
Ołdakowski, Instytut Stefana Starzyńskiego oraz
Fotoplastikon) - bez uwzględniania reklam, na
podstawie materiałów wyszukanych w prasie,
oraz stacjach radiowych i telewizyjnych
Nie

41 328,00

19.10.2016 Michał Kryciński

Przeprowadzenie w dniu 19.10.16 wykładu
pt.„Potłuczone, porzucone – o mieszkańcach
Ptasiego Azylu”, stanowiącego jedno z wydarzeń
cyklu ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka” Nie

550

17.10.2016

17.10.2016

18.10.2016

18.10.2016

25.10.2016 Robert Kulik
Elżbieta Wasiuczyńska23.10.2016 Łątkowska

18.10.2016

18.10.2016

11.12.2016 Aneta Skórnicka

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu „Na pierwszej linii – spotkania z polskimi
fotografami wojennymi”.
Nie
Przygotowanie scenariusza warsztatów pt.
'Leniwa niedziela z malowanym kotem'
Nie
Przygotowanie scenariusza warsztatów pt
„'Leniwa niedziela z Ameryką Południową'
Nie

18.12.2016 Tomasz Zatwarnicki

Wykonywanie kwerend uzupełniających w
Archiwum Państwowym w Warszawie i innych
instytucjach publicznych na potrzeby Działu
Archiwum MPW oraz uzupełnienie bazy
cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego.
Wykonanie dodatkowej kwerendy w Bibliotece
Narodowej w Warszawie w prasie polskiej z
okresu 1944-1948.

18.10.2016

18.10.2016

Nie

535
600
500

8 040,00

20.10.2016

20.10.2016

21.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

21.10.2016

24.10.2016 Dariusz Karłowicz

Udział w dyskusji organizowanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego w ramach V edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” pt.
„Ciekawa czy wielka – o historii w filmie”, nt.
sposobu ciekawej formuły przedstawiania historii
i patriotyzmu w filmach
Nie

670

24.10.2016 Agnieszka Szydłowska

Opracowanie scenariusza spotkania i
moderowanie dyskusji organizowanej przez
Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach V
edycji Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody' pt.
'Ciekawa czy wielka - o historii w filmie', nt.
sposobu ciekawej formuły przedstawiania historii
i patriotyzmu w filmach
Nie

670

24.10.2016 Piotr Gąstał

Udział w dyskusji organizowanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego w ramach V edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody' pt. 'Ciekawa
czy wielka - o historii w filmie', nt. sposobu
ciekawej formuły przedstawiania historii i
patriotyzmu w filmach.
Nie

670

21.10.2016

21.10.2016

24.10.2016 Anna Sienkiewicz-Rogowska

25.10.2016

25.10.2016

27.10.2016 Marta Brzozowska-Smolańska

02.11.2016

02.11.2016

31.12.2016 Zbigniew Król

02.11.2016

02.11.2016

16.11.2016 Grzegorz Ostrowski

Udział w dyskusji organizowanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego w ramach V edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody' pt. 'Ciekawa
czy wielka - o historii w filmie', nt. sposobu
ciekawej formuły przedstawiania historii i
patriotyzmu w filmach.
Przygotowanie scenariusza spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”
Uporządkowanie Archiwum Zakładowego
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Przygotowanie scenariusza spotkania nt.
„Spotkania z polaroidem' organizowanych w
Fotoplastikonie Warszawskim

Nie

670

Nie

400

Nie

5 400,00

Nie

990

02.11.2016

02.11.2016

10.11.2016 Tomasz Zatwarnicki

03.11.2016

03.11.2016

06.11.2016 Piotr Woźniak

Wykonanie kwerend tematycznych dotyczących
działalności sądów Polskiego Państwa
Podziemnego, struktury, zasady działania i
ferowania wyroków
Przygotowanie scenariusza warsztatów pt.
'Leniwa niedziela z cyrkiem' w Fotoplastikonie
Warszawskim.

09.11.2016

14.11.2016

15.11.2016

09.11.2016

14.11.2016

15.11.2016

Nie

1 604,00

Nie

600

22.11.2016 Wiesław Kot

Napisanie scenariusza dotyczącego warszawskiej
gastronomii i życia towarzyskiego w czasach PRLu oraz poprowadzenie warsztatów kulinarnych
dla zamkniętej grupy osób pt. „Bary, lokale i
skandale czyli pejzaż gastronomiczny Warszawy” Nie

550

22.11.2016 Marcin Ogdowski

Przygotowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu „Na pierwszej linii – spotkania z polskimi
fotografami wojennymi”
Nie

585

18.11.2016 Jerzy Majewski

Opracowanie scenariusza oraz udział w spotkaniu
„Warszawa jest smutna bez Ciebie” połączonego
z dyskusją nt. obrazu Warszawy w filmach
Andrzeja Wajdy, które odbędzie się w ramach 11.
Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje” Nie

715

15.11.2016

15.11.2016

18.11.2016 Andrzej Werner

15.11.2016

15.11.2016

15.11.2016 Jakub Moroz

Opracowanie scenariusza oraz udział w spotkaniu
„Warszawa jest smutna bez Ciebie” połączonego
z dyskusją nt. obrazu Warszawy w filmach
Andrzeja Wajdy, które odbędzie się w ramach 11.
Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje” Nie
Poprowadzenie konferencji prasowej w dniu
15.11.2016 r. o godz. 11.00 z związku z
inauguracją Festiwalu warszawskiego Niewinni
Czarodzieje.
Nie

805

595

15.11.2016

15.11.2016

16.11.2016 Emil Madej

16.11.2016

16.11.2016

31.12.2016 Dominika Węcławek

18.11.2016

18.11.2016

21.11.2016 Krzysztof Sadowski

Pełnienie funkcji rekwizytora i zapewnienie
rekwizytów do dancingu „Bawmy się”
organizowanego w dniu 18 listopada 2016 r. w
ramach 11. Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje.

Nie

670

Prowadzenie profilu na facebooku poświęconego
Kazimierzowi Leskiemu „Bradlowi” , w tym:1.
koncept i strategia działań na facebooku2.
prowadzenie profilu oraz koordynacja
merytoryczna i graficzna postów
Nie
Udział w spotkaniu 'Tamta jazzowa Warszawa' w
dn.21.11.2016 o 19:00 w klubie Stodoła, w
ramach XI Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje.
Nie

2 135,00

Nie

1 320,00

Nie

600

805

18.11.2016

18.11.2016

14.12.2016 Grzegorz Ostrowski

18.11.2016

18.11.2016

24.11.2016 Marcin Dobas

Przygotowanie scenariusza czterech warsztatów
nt, 'Fotograficznych technik szlachetnych - guma
dwuchromianowa”, organizowanych w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Przygotowanie scenariusza spotkania z cyklu
„Fotograf w podróży”, organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim

24.11.2016 Krzysztof Mordyński

Przygotowanie swojej części scenariusza oraz
udział w rozmowie na temat absurdów
budownictwa PRL podczas spotkania „Kabaret
architektoniczny” organizowanego w ramach XI
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje
dnia 24.11.2016 r. w dawnym Domu Partii.

Nie

500

24.11.2016 Grzegorz Piątek

Udział w rozmowie na temat absurdów
budownictwa PRL podczas spotkania „Kabaret
architektoniczny” organizowanego w ramach XI
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje
dnia 24.11.2016 r. w dawnym Domu Partii.

Nie

550

21.11.2016

22.11.2016

21.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

24.11.2016 Jarosław Zieliński

22.11.2016

22.11.2016

Beata Chomątowska24.11.2016 Szałamacha

22.11.2016

22.11.2016

23.11.2016 Patryk Kiewicz

23.11.2016

23.11.2016

25.11.2016 Piotr Herman

23.11.2016

23.11.2016

25.11.2016 Michał Gryz

28.11.2016

28.11.2016

29.11.2016 Agnieszka Kozłowska

01.12.2016

01.12.2016

31.12.2016 Iga Brząkała

Udział w rozmowie na temat absurdów
budownictwa PRL podczas spotkania „Kabaret
architektoniczny” organizowanego w ramach XI
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje
dnia 24.11.2016 r. w dawnym Domu Partii.
Przygotowanie swojej części scenariusza oraz
udział w rozmowie na temat absurdów
budownictwa PRL podczas spotkania „Kabaret
architektoniczny” organizowanego w ramach XI
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje
dnia 24.11.2016 r. w dawnym Domu Partii.
Kompleksowa obsługa projekcji multimedialnej,
sieci strukturalnej NN oraz oświetlenia Sali Stolica
podczas wydarzenia pn. „Nocna zmiana”,
realizowanego w ramach 11. Festiwalu
Warszawskiego NIEWINNI CZARODZIEJE, w kinie
Iluzjon
Pomoc w obsłudze technicznej przy organizacji
koncertu i silent disco pt. „Jazz i cichutki szurgot
fanatycznego tańca” organizowanego w ramach
11. Festiwalu Warszawskiego „Niewinni
Czarodzieje”
Pomoc w obsłudze technicznej przy organizacji
koncertu i silent disco pt. „Jazz i cichutki szurgot
fanatycznego tańca” organizowanego w ramach
11. Festiwalu Warszawskiego „Niewinni
Czarodzieje”.
Prowadzenie dyskusji 'Historia w animacji. Jak ją
pokazywać?'.
Prace pomocnicze w sklepikach MPW, polegające
na:- Obsłudze klienta- Wydawaniu
audioprzewodników- Doraźnej pomocy
informacyjnej

Nie

500

Nie

500

Nie

1 000,00

Nie

405

Nie

405

Nie

500

Nie

2 340,00

05.12.2016

05.12.2016

07.12.2016 Stanisław Łubieński

05.12.2016

05.12.2016

08.12.2016 Marta Brzozowska-Smolańska

05.10.2016

05.10.2016

14.10.2016 Sylwia Kowalska

05.10.2016

05.10.2016

31.10.2016 Mariusz Komacki

10.10.2016

10.10.2016

17.10.2016 Krzysztof Bielecki

Przeprowadzenie w dniu 07.12.16 wykładu pt.
„Pstroczki Jurgielewiczowej, złoty sikor i pelikan z
Krakowskiego Przedmieścia. Warszawa, kultura i
ptaki”, stanowiącego jeden z wykładów cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.
Przygotowanie scenariusza spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim
Montaż koncertu pod Liberatorem. Efektem
utworu mają być dwa filmy, pierwszy 8 minut z
przeznaczeniem do internetu, drugi 28 minut do
telewizji.
Konsultacja militarna scenariusza autorstwa
Władysława Pasikowskiego do filmu fabularnego
pt Kurier (tytuł roboczy).
Teksty do spotu reklamowego promującego
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz hasła
promocyjnego Muzeum.

17.10.2016 Jakub Jakowicz

Udział w charakterze wykonawcy – skrzypka w
koncercie muzyki Grażyny Bacewicz z cyklu
Muzyka pod Liberatorem w dn. 17.10.2016 r.

10.10.2016

10.10.2016

12.10.2016

12.10.2016

17.10.2016 Jakub Kowalczyk

12.10.2016

12.10.2016

17.10.2016 Rafał Leszczyński

Udział w koncercie Muzyka Grażyny Bacewicz (z
cyklu Muzyka pod Liberatorem) w charakterze
operatora kamery, oraz stworzenia materiału
filmowego, zapewnienia dwóch kompletów
sprzętu operatorskiego i akcesoriów (w tym
kamer, obiektywów, statywów).
Udział w koncercie Muzyka Grażyny Bacewicz (z
cyklu Muzyka pod Liberatorem) w charakterze
operatora kamery, oraz stworzenia materiału
filmowego.

Nie

550

Nie

400

Nie

3 000,00

Nie

2 200,00

Nie

1 000,00

Nie

2 500,00

Nie

1 210,00

Nie

550

12.10.2016

12.10.2016

17.10.2016 Bartosz Bednarczyk

12.10.2016

12.10.2016

15.11.2016 Agnieszka Paczynska

13.10.2016

13.10.2016

24.10.2016 Janusz Czopowicz

Udział w charakterze wykonawcy – fortepian w
koncercie muzyki Grażyny Bacewicz z cyklu
Muzyka pod Liberatorem
Przygotowanie raportu „Rodzina w muzeum
narracyjnym”, w formie elektronicznej oraz
prezentacji.
Podstawka do repliki pistoletu „Błyskawica” na
potrzeby ekspozycji wystawy „Powstanie
Warszawskie 1944” w Fundacji F. Eberta w
Heidelbergu.

14.10.2016

14.10.2016

24.10.2016 Anna Piwowar

14.10.2016

14.10.2016

27.10.2016 Ewa Godlewska

17.10.2016

17.10.2016

21.10.2016 Marcin Kiedio

17.10.2016

17.10.2016

30.11.2016 Andrzej Chmielarz

Materiały graficzne związane z VI edycją Nagrody
im. Jana Rodowicza „Anody”:- Plakat reklamowyZaproszenie – list do mailingu- List o ofercie
edukacyjnej - list do mailingu- Plakat do
ekspozycji w wagonach Metra WarszawskiegoPlansze zaktualizowane o nagrodzie do wystawy
zewnętrznej o Janie Rodowiczu „Anodzie”
Przygotowanie loga serii wydawniczej „Bradl”
oraz kompozycji graficznej trzech okładek na
potrzeby pierwszego albumu komiksowego serii
„Bradl”.
Napisanie scenariusza i stworzenie animacji
będącej klipem promocyjnym gry planszowej
Capital.
Opracowanie koncepcji zbioru zawierającego
rozkazy operacyjne i rozkazy organizacyjne
Komendy Okręgu Warszawa AK za okres lipiec –
październik 1944 roku

30.11.2016 Grzegorz Jasiński

Opracowanie koncepcji zbioru zawierającego
meldunki i raporty sytuacyjne, dokumenty
wewnętrzne oraz odezwy, obwieszczenia i
zarządzenia Komendy Okręgu Warszawa AK za
okres lipiec – październik 1944 roku

17.10.2016

17.10.2016

Nie

2 500,00

Nie

5 000,00

Nie

185

Nie

1 815,00

Nie

825

Nie

900

Nie

3 600,00

Nie

4 600,00

19.10.2016

19.10.2016

26.10.2016 Mikołaj Mirowski

19.10.2016

19.10.2016

26.10.2016 Marcin Napiórkowski

Opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza spotkania będącego próbą
odpowiedzi na pytanie „Co łączy, a co dzieli,
Powstanie w Getcie Warszawskim i Powstanie
Warszawskie?” oraz poprowadzenie spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań
Przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie „Czy wspólne
doświadczenie Zagłady może łączyć Żydów i
Polaków?” oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

20.10.2016

Nie

450

Nie

220

26.10.2016 Hanna Węgrzynek

Przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie „Jak należy mówić o
wydarzeniach w Getcie Warszawskim i Powstaniu
Warszawskim?” oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań
Nie

220

26.10.2016 Łukasz Michalski

Przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą analizy pojęcia „Pamięć Powstań” w ujęciu
historycznym oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań
Nie

220

27.10.2016 Rafał Grabowski

Opracowanie graficzne raportu ze świadczeń
sponsoringowych podczas obchodów 72.
Rocznicy Powstania Warszawskiego na rzecz
Sponsora -Totalizatora Sportowego.

400

Nie

24.10.2016

24.10.2016

18.11.2016 Justyna Woźniak

Opracowanie koncepcji oraz wykonanie
kostiumów a także stworzenie projektu i
wykonanie fryzur oraz charakteryzacji muzyków
występujących podczas Dancingu ‘Bawmy się!”
organizowanego w dniu 18 listopada 2016 roku w
ramach XI edycji Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Nie

24.10.2016

24.10.2016

18.11.2016 Łukasz Rostkowski

24.10.2016

24.10.2016

18.11.2016 Marcin Rak

Opracowanie aranży utworów oraz artystyczne
ich wykonanie i występ wraz z zespołem i
orkiestrą podczas Dancingu ‘Bawmy się!”
organizowanego w dniu 18 listopada 2016 roku w
ramach XI edycji Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Nie
Udział w charakterze wykonawcy – muzyka
grającego na perkusji, w koncercie podczas
Dancingu ‘Bawmy się!” organizowanego w dniu
18 listopada 2016 roku w ramach XI edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

18.11.2016 Damian Kisielewski

Napisanie orkiestracji utworów oraz artystyczny
występ w charakterze wykonawcy a także
zapewnienie udziału orkiestry w koncercie
podczas Dancingu ‘Bawmy się!” organizowanego
w dniu 18 listopada 2016 roku w ramach XI edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje
Nie

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

24.10.2016

18.11.2016 Agata Przybył

24.10.2016

24.10.2016

18.11.2016 Maciej Ulewicz

Opracowanie koncepcji scenografii,
wykonawstwo i nadzór nad poprawną i
zaakceptowaną przez zamawiającego realizacją
scenografii Dancingu „Bawmy się!” w dniu 18
listopada 2016 roku w Teatrze WARSawy.
Nie
Stworzenie scenariusza części mówionej dancingu
i poprowadzenie konferansjerki podczas
Dancingu „Bawmy się!” XI edycji Festiwalu
Niewinni Czarodzieje w dniu 18 listopada 2016
roku w teatrze WARSawy.
Nie

3 500,00

13 846,00

785

3 000,00

4 500,00

6 045,00

24.10.2016

26.10.2016

24.10.2016

26.10.2016

18.11.2016 Tomasz Zin

Stworzenie projektu oprawy multimedialnej oraz
reżyserii multimediów podczas Dancingu „Bawmy
się!” organizowanego w dniu 18 listopada 2016
roku w ramach XI edycji Festiwalu Niewinni
Czarodzieje.
Nie

16.11.2016 Magdalena Pilaczyńska

Opracowanie kreacji graficznej na rzecz 11.
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje

550

Nie

8 800,00

3 300,00

27.10.2016

27.10.2016

08.11.2016 Piotr Kędzierski

27.10.2016

27.10.2016

16.11.2016 Rafał Grabowski

Udział i odegranie sceny z filmu Niewinni
Czarodzieje w reżyserii A. Wajdy osadzonej we
współczesnych realiach zgodnie ze scenariuszem
na rzecz spotu promującego 11. Festiwal
Warszawski Niewinni Czarodzieje
Nie
Zaprojektowanie koncepcji oraz elementów 3D
do scenografii dancingu „Bawmy się”
organizowanego w ramach XI Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje
Nie

20.12.2016 Bożena Kalinowska-Prus

Projekt graficzny albumu wraz z okładką - II tom
„Czekając na odbudowę. Warszawa 1945-1950 w
obiektywie Karola Pęcherskiego”.
Nie

7 000,00

23.11.2016 Mirosław Kępiński

1) przygotowanie własnej kompozycji muzycznej,
inspirowanej polskimi utworami jazzowymi
powstałymi w latach 1956-1966, ilustrującej kolaż
autorsko wybranych scen z filmów
reprezentujących nurt polskiej szkoły filmowej,2)
przygotowanie kolażu scen filmowych
reprezentujących nurt polskiej szkoły filmowej
(wybór i montaż),3) autorskie artystyczne
wykonanie kompozycji określonej w pkt 1 wraz z
prezentacją kolażu określonego w pkt 2 w ramach
wydarzenia „Nocna zmiana”
Nie

7 700,00

02.11.2016

07.11.2016

02.11.2016

07.11.2016

2 000,00

09.11.2016

09.11.2016

17.11.2016 Tadeusz Rolke

10.11.2016

10.11.2016

15.12.2016 Janusz Czopowicz

10.11.2016

10.11.2016

18.11.2016 Jakub Kozak

Opracowanie autorskiego scenariusza spotkania
pt. '10 najlepszych fotografii' oraz poprowadzenie
autorskiego spotkania w dniu 17.11.2016 r. w
Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie.
Nie
Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy
maszynach drukarskich w MPW.
Nie
Skomponowanie 5 utworów muzycznych
inspirowanych twórczością Kabaretu Dudek oraz
zapewnienie Dj-skiej oprawy muzycznej
dancingowi „Bawmy się!”
Nie

25.11.2016 Jan Bilejczyk

Retusz, naprawa i skanowanie 256 szt. fotografii z
kolekcji: 'Warszawa sprzed 100 lat', 'Plan dla
miasta', 'Holandia', 'Grecja' , 'Hiszpania' oraz
„zdjęcia niezidentyfikowane” w tym konwersji z 2
D na 3 D elementów uszkodzonych wraz z
wykonaniem masek roboczych określających
głębie trójwymiarowości fotografii.
Nie

7 424,00

25.11.2016 Mikołaj Szymkowiak

Opracowanie scenariusza projekcji wizualnej
towarzyszącej koncertowi Moniki Borzym oraz
realizacja wizualizacji w trakcie prób i koncertu
„Jazz i cichutki szurgot fanatycznego tańca”
organizowanego w Domu Braci Jabłkowskich

Nie

2 180,00

16.12.2016 Christopher Niedenthal

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii okresu stanu wojennego. Pokaz
odbędzie się w ramach cyklu „Na pierwszej linii –
spotkania z polskimi fotografami wojennymi”
Nie

440

14.11.2016

14.11.2016

16.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

16.11.2016

600
3 510,00

1 000,00

16.11.2016

16.11.2016

23.11.2016 Maria Bocheńska

Reżyseria, napisanie scenariusza, stworzenie
scenografii, koncepcji choreograficznej oraz
występu artystycznego podczas wydarzenia
„Spotkamy się na Nowym Świecie”, będącego
występem nawiązującym do warszawskich
kabaretów literackich, organizowanego w ramach
XI Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje Nie

3 400,00

16.11.2016

16.11.2016

23.11.2016 Jakub Kozak

22.11.2016

22.11.2016

30.11.2016 Mikołaj Mirowski

Skomponowanie 5 utworów muzycznych oraz
występ artystyczny podczas wydarzenia
„Spotkamy się na Nowym Świecie”, będącym
występem nawiązującym do warszawskich
kabaretów literackich, organizowanym w ramach
XI Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje Nie
Opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza spotkania będącego próbą
odpowiedzi na pytania postawione w książce
pt.”Krew na naszych rękach?” oraz
poprowadzenie spotkania organizowanego w
ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań
Nie

30.11.2016 Łukasz Jasina

Przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie „Czy wspólne
doświadczenie Holocaustu winno łączyć Żydów i
Polaków?” oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań

Nie

220

30.11.2016 Paweł Lisicki

Przygotowanie referatu będącego omówieniem
głównych założeń i tez postawionych w autorskiej
publikacji pt.” Krew na naszych rękach?” oraz
wzięcie udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań
Nie

220

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

2 300,00

450

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

23.11.2016 Piotr Gołębiowski

Reżyseria i nagłośnienie koncertu podczas
projekcji filmu pn. „Nocna zmiana”,
realizowanego w ramach 11. Festiwalu
Warszawskiego NIEWINNI CZARODZIEJE, w kinie
Iluzjon w Warszawie

Nie

880

30.11.2016 Kazimierz Wóycicki

Przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą analizy zagadnień zawartych w publikacji
Pawła Lisickiego oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań

Nie

220

25.11.2016 Antoni Bielawski

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych
elementów scenografii na potrzeby wydarzenia
„Jazz i cichutki szurgot fanatycznego tańca”
organizowanego w ramach 11. Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje w Domu
Towarowym Braci Jabłkowskich,

Nie

1 320,00

22.11.2016

22.11.2016

25.11.2016 Jan Horodyski

Zaprojektowanie znaków informacyjnych (m. in.
strzałki kierunkowe, menu) na potrzeby
wydarzenia „Jazz i cichutki szurgot fanatycznego
tańca” organizowanego w ramach 11. Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje w Domu
Towarowym Braci Jabłkowskich

Nie

440

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Robert Mirzyński

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Dariusz Stola

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

07.12.2016 Anna Stróż

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

06.12.2016

06.12.2016

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Henryk Domański

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Joanna Krupska

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

550

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Piotr Kosiewski

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Ewa Czaczkowska

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

500

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Lena Dąbkowska-Cichocka

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Marek Mutor

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

500

06.12.2016

06.12.2016

07.12.2016 Michał Niezabitowski

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

07.12.2016

07.12.2016

08.12.2016 Hanna Nowak-Radziejowska

Wystąpienie w dyskusji w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”. Nie

500

15.12.2016 Sylwia Żółkiewska-Jaworek

Przygotowanie wykładu połączonego z
prezentacją o animacji poklatkowej pt. Zostań
mistrzem domowej animacji - to takie proste, w
ramach cyklu „Ekran z dziadkiem”

Nie

400

07.12.2016 Mariusz Marszałkowski

Opracowanie danych sieci muzeów narracyjnych i
historycznych w Polsce z uwzględnieniem danych
o frekwencji na potrzeby konferencji „Muzeum i
zmiana. Czasy muzeów narracyjnych”.
Nie

500

13.12.2016

01.12.2016

13.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

01.12.2016

20.12.2016 Andrzej Chmielarz

01.12.2016

01.12.2016

20.12.2016 Grzegorz Jasiński

05.12.2016

05.12.2016

23.12.2016 Sylwia Kowalska

05.12.2016

05.12.2016

15.12.2016 Robert Słuszniak

05.12.2016

05.12.2016

14.12.2016 Paweł Nawrocki

05.12.2016

05.12.2016

09.12.2016 Mateusz Szewczyk

Opracowanie koncepcji zbioru zawierającego
wykaz dokumentów archiwalnych, rozkazy
operacyjne i rozkazy organizacyjne wytworzone w
sztabie Komendanta Okręgu Warszawa AK w
okresie od połowy lipca do 15 sierpnia 1944 r. na
potrzeby serii wydawniczej „Źródła polskie do
Powstania Warszawskiego”
Nie
Opracowanie koncepcji zbioru zawierającego
wykaz dokumentów archiwalnych, meldunków i
raportów sytuacyjnych, dokumentów
wewnętrznych oraz odezw, obwieszczeń i
zarządzeń wytworzonych w sztabie Komendanta
Okręgu Warszawa AK w okresie od połowy lipca
do 15 sierpnia 1944 r. na potrzeby serii
wydawniczej „Źródła polskie do Powstania
Warszawskiego”
Nie
Montaż i postprodukcja (w tym korekcja barwna)
materiału filmowego z koncertu muzyki Grażyny
Bacewicz, organizowanego w ramach cyklu
Muzyka pod Liberatorem.
Nie
Zaprojektowanie szaty graficznej do serwisu VOD Nie
Projekt graficzny logotypu Partner Wydawnictwa
PGE i napisu tłoczenia BRADL na rzecz
specjalnego futerału na album komiksowy
„Bradl”.
Nie
Opracowanie i wykonanie infografiki do
promocyjnych materiałów wideo Muzeum
Powstania Warszawskiego w postaci
animowanych elementów: czołówki, belki
informacyjnej, logo i tyłówki.
Nie

1 800,00

1 800,00

3 300,00
5 000,00

220

2 500,00

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

05.12.2016

28.12.2016 Bartosz Bąk

Graficzna animacja podsumowująca
najważniejsze wydarzenia 2016 roku w Muzeum
Powstania Warszawskiego na potrzeby emisji w
internecie i w mediach.

Nie

1 500,00

07.12.2016 Basil Kerski

Opracowanie prezentacji w panelu dyskusyjnym
„Jak muzea narracyjne zmieniają podejście do
historii” na konferencji „Muzeum i zmiana. Czasy
muzeów narracyjnych.”
Nie

500

07.12.2016 Dorota Folga-Januszewska

Opracowanie prezentacji pt. „Jak muzea
narracyjne zmieniają podejście do historii?
Korzenie i tradycja” w ramach konferencji
„Muzeum i zmiana. Czasy muzeów narracyjnych.” Nie

500

Przeprowadzanie tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii II wojny światowej, Powstania
Warszawskiego i dziejów powojennych
Nie
udostępnienie platformy AMI do wyszukiwania
zdefiniowanych słów- kluczy
Nie

12 975,00

Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych

Nie

26 000,00

Serwis audio przewodników
Nie
Projekt artystyczny albumu o wolności, którego
efektem finalnym będzie wykonanie dla Muzeum
100 egzemplarzy albumu.
Nie

7 666,00

07.01.2016

07.01.2016

07.12.2016

07.12.2016

06.12.2016

06.12.2016

08.12.2016

08.12.2016

31.12.2016 Estera Jakubik
Instytut Monitorowania
31.12.2017 Mediów Sp. z o. o.
Eduard Van Der Steen HCI SP.
31.12.2017 Komandytowa
Soundgarden audioguidance
31.12.2017 GnbH

01.04.2016

01.04.2016

30.04.2017 Piotr Matosek

14.02.2017

Geoteko Projekty i Konsultacje Wykonawca zobowiązuje się wykonania I etapu
28.02.2017 Geotechniczne Sp. z o.o.
robót na terenie tzw.Pasażu Simonsa

14.02.2017

AGENCJA ARTYSTYCZNA JAZZ
ON PRODUCTION MICHAŁ
24.08.2017 POLCYN

14.02.2017

14.02.2017

1 461,24

8 574,00

Nie

0

Wykonawca wykona usługę artystyczną w ramach
działalności kulturalnej letniego pawilonu przy
MPW Pokój na Lato. 9 Koncertów
Nie

16 200,00

15.02.2017

15.02.2017

15.02.2017

15.02.2017

17.02.2017

17.02.2017

Poprowadzenie autorskiego spotkania z cyklu
'Fotograf w podróży' w Fotoplastikonie
09.03.2017 WWW.ARCIMOWICZ.COM
Warszawskim.
Nie
Wykonanie koncertu plenerowego
niebiletowanego przez zespół 'Młynarski plays
Młynarski', który odbędzie się w dn. 15 lipca 2017
na terenie pawilonu rekreacyjno-kulturalnego
15.07.2017 Toinen Music Masriusz Nowicki 'Pokój na lato'
Nie
KASPER SKIRGAJŁŁOWykonawca wykona dzieło w postaci wykonania
10.03.2017 KRAJEWSKI
projektów graficznych.
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci prac
konserwatorskich i restauratorskich wraz z
dokumentacją oraz demontaże i montażem 9
sztuk historycznych drzwi do cel w kompleksie
piwnic dawnego aresztu śledczego w budynku
ministerstwa Sprawiedliwości.
Nie
Dostawa montaż uruchomienie urządzeń Systemu
Integracji i Wizualizacji SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA
Nie
Wykonawca wykona elementy scenograficzne
Gali Nagrody im. Rodowicza ANODY na potrzeby
emisji telewizyjnej TVP
Nie

17.02.2017

17.02.2017

Gorek Restauro Sp. z o.o.
30.04.2017 Spółka Komandytowa

28.02.2017

28.02.2017

Systemy Alarmowe Instalacje
27.06.2017 Elektryczne Montaż

28.02.2017

28.02.2017

ABN Studio Adrian
06.03.2017 Napiórkowski

28.02.2017

28.02.2017

31.12.2017 PREDICA SP. Z O.O.

28.02.2017

28.02.2017

28.02.2017
27.02.2017

28.02.2017
27.02.2017

Umowa o świadczeniu usług informatycznych
Nie
OPRAWA GRAFICZNA Wręczenia Nagród im. Jana
05.03.2017 Piotr Łukasza Studio Autorskie Rodowicza Anody
Nie
Advertising for You Łukasz
31.03.2017 Kotowski
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych Nie
31.03.2017 Rosnowski Gift Sp. z o.o.
Wykonanie i dostawa breloków.
Nie

28.02.2017

Sukcesywna dostawa materiałów
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych,
31.12.2017 Partner Monika Zapendowska faksów i urządzeń biurowych wielofunkcyjnych.

28.02.2017

Nie

600

14 760,00
738

22 201,50

43 050,00

10 196,70
22 140,00
2 214,00
88 364,43
20 000,00

77 408,28

15.02.2017

15.03.2017

15.02.2017 Zofia Morcillo Sp. c.

Usługa w postaci tłumaczenia spotkania
młodzieży niemieckiej z Powstańcem w dniu
7.03.2017

Nie

1 086,50

15.02.2017

15.02.2017

31.12.2017 Biblioteka Narodowa

Usługa dezynfekcji masowej obiektów Muzeum w
laboratorium mikrobiologicznym.
Nie

7 995,00

02.02.2017

02.02.2017

31.12.2017 ELBROS

01.02.2017

01.02.2017

31.12.2018 Circle K Polska Sp. z o.o.

06.02.2017

06.02.2017

Paulina Chylewska Paulina
05.03.2017 Chylewska

07.02.2017

07.02.2017

13.02.2017 F64 Jacek Boniecki

07.02.2017

07.02.2017

20.03.2017 MP POLSKA sp. z o.o.

07.02.2017

07.02.2017

24.02.2017 Triangoo Sp. z o.o.

Kompleksowy zakres czynności związanych z
konserwacją i sprzątaniem repliki samolotu
Liberator, powierzchni ekranu kinowego wraz z
projektorami i innych elementów ekspozycji
MPW wymagających pracy na wysokościach.
Sprzedający oraz CIRCLE K ICC zobowiązuje się
sprzedawać Towary oraz świadczyć Usługi
Klientowi w międzynarodowym programie kart
paliwowych Routex w zamian za co Klient
zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz prowizji
innych opłat określonych w cenniku za Towary i
Usługi.
Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia i
prowadzenia Gali VI EDYCJI Nagrody im. Jana
Rodowicza ANODY zorganizowanej w MPW w
dniu 05.03.2017
Wykonawca wykona dzieło w postaci
poprowadzenia dwóch autorskich spotkań dla
dzieci w wieku 6-15 lat pt, Ferie w Fotoplastikonie
Warszawskim.

Nie

31 980,00

Nie

65 000,00

Nie

1 599,00

Nie

600

Zakup mebli biurowych dostarczenie montaż.
Nie
Wykonawca wykona dzieło polegające na
produkcji dodruku dodatkowych elementów
systemu informacji dla zwiedzających na
ekspozycji MPW wraz z transportem do muzeum i
montażem.
Nie

26 554,77

1 808,10

10.02.2017

10.02.2017

10.02.2017

10.02.2017

10.02.2017
01.02.2017

10.02.2017
01.02.2017

09.01.2017

09.01.2017

31.01.2017

31.01.2017

13.02.2017

13.02.2017

Wykonawca wykona dzieło w postaci projektu
graficznego oferty sponsorskiej dot.
Popfabryka usługi dla ludzkosci Wydawnictwa komiksowego oraz zaproszenia na
Bartłomiej Felczak Bartłomiej uroczystość 100 lecia ur gen.Z Ścibora - Rylskiego
20.02.2017 Felczak
wraz przygotowaniem do druku.
Wykonawca wykona dzieło w postaci
prowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci 510 lat z cyklu Leniwa Niedziela z kolorami w
26.02.2017 Zofia Gońda
Fotoplastikonie
Wykonawca wykona dzieło w postaci
prowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci 615 lat z cyklu Ferie w Fotoplastikonie
20.02.2017 Rafał Siderski Fotograf
Warszawskim
08.02.2017 Katarzyna Wolińska
Zakup kolekcji prasy okupacyjnej
Najem pomieszczenia magazynowego z
przeznaczeniem do przechowywania szczątków
samolotu Halifax oraz innych obiektów
15.01.2018 Kazimierz Radziukiewicz
należących do Muzeum.
Zakup do publikacji Oleńka Forgiveness Set Your
08.02.2017 Barbara Opara
Spirit Free 60 szt.
Zakup publikacji Wspomnienia Haliny
09.04.2017 Andrzej Urmański
Kuropatwińskiej - ŚWIDOWEJ 20 SZT

19.01.2017

Nie

1 599,00

Nie

250

Nie
Nie

615
600

Nie

12 000,00

Nie

2 100,00

Nie

200

19.01.2017

RESTAURACJA AMFITRION
31.12.2017 ADAM LEWANDOWSKI

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na
potrzeby Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

120 000,00

20.01.2017

20.01.2017

20.03.2017 HERA drukarnia offsetowa

Druk wraz z dostawą materiałów poligraficznych

31.01.2017

31.01.2017

24.01.2017

24.01.2017

Agencja Ochrony Osób i Mienia Świadczenie usług całodobowej, kompleksowej
31.01.2018 ROMA Romuald Stańczyk
ochrony osób i mienia na rzecz MPW
Poprowadzenie 4 autorskich spotkań nt.
'Fotograficznych technik szlachetnychcyjanotypia”, organizowanych w Fotoplastikonie
22.02.2017 Grzegorz Ostrowski
Warszawskim

Nie

7 626,00

Nie

619 305,00

Nie

1 320,00

08.02.2017

10.02.2017

08.02.2017

10.02.2017

12.02.2017 Joanna Rusinek

Poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa Niedziela z zabawą
ze słówkami” organizowanego w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie

700

21.02.2017 Tomasz Niewiadomski

Poprowadzenie 2 autorskich spotkań dla dzieci nt.
'Warsztaty komiksowe”, organizowanych w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

600

10.02.2017

10.02.2017

21.02.2017 Grzegorz Janusz

10.02.2017

10.02.2017

16.02.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

15.02.2017

27.01.2017

15.02.2017

19.02.2017 Michał Gąsiorowski

27.01.2017

TEXT Monika Kowaleczko31.12.2017 Szumowska

02.01.2017

02.01.2017

31.12.2017 Ewa Ciosek

04.01.2017

05.01.2017

26.01.2017 KinAds sp z o.o. sp.k.

Poprowadzenie 2 autorskich spotkań dla dzieci nt.
'Warsztaty komiksowe”, organizowanych w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. 'Leniwa niedziela z książką',
organizowanego w Fotoplastikonie Warszawskim Nie
Umowa określa zasady współpracy stron w
zakresie wykonania przez Zleceniodawcę usług
translatorskich z języka polskiego na angielski i
odwrotnie.
Nie
Przedmiotem umowy jest określenie zasad
prowadzenia lekcji muzealnych od dnia
05.01.2017-31.12.2017 dla dzieci i młodzieży
poświęconych problematyce II wojny światowej z
uwzględnieniem Powstania Warszawskiego oraz
historii Warszawy.
Nie
Zorganizowanie emisji spotu reklamowego w 3
kinach z sieci KINADS w bloku specjalnym przed
wszystkimi filmami, z estymowana widownią 24
300 w terminie 13.01-19.01.2017, bezpłatna
ekspozycja 6 plakatów na terenie kin objętych
kampanią.
Nie

600

400

700

12 000,00

47 142,00

4 029,48

04.01.2017

10.01.2017

10.01.2017

10.01.2017

13.01.2017

20.01.2017

23.01.2017 HYDRA Piotr Niklas

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci projektu zaproszenia w formacie
podwójne DL bigowanie po krótszej krawędzi na
premierę serii komiksowej Bradl Tom 1 wraz z
przygotowaniem pliku do druku.

Nie

5 854,80

15.01.2017 Katarzyna Bogucka NIOSKA

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła
w postaci poprowadzenia autorskiego spotkania
dla dzieci w wieku 5-10 lat z cyklu 'Leniwa
niedziela z książką' w Fotoplastikonie.
Nie

500

15.01.2017 Katarzyna Bogucka NIOSKA

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła
w postaci poprowadzenia autorskiego spotkania
dla dzieci w wieku 5-10 lat z cyklu 'Leniwa
niedziela z książką' w Fotoplastikonie.
Nie

500

10.01.2017

26.01.2017 Anita Andrzejewska ART

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła
w postaci poprowadzenia autorskiego spotkania z
cyklu 'Fotograf w podróży' w Fotoplastikonie.
Nie

400

13.01.2017

Usługa reklamowa polegającą na udostępnieniu
Zamawiającemu czasu emisyjnego do
wyemitowania materiału emisyjnego na
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. wszystkich dostępnych ekranach LCD
26.01.2017 o.
zamontowanych w wagonach tramwajowych.

04.01.2017

10.01.2017

10.01.2017

20.01.2017

FOTO IN BLANCO Piotr
05.02.2017 Bukojemski

Nie

4 527,63

Wykonawca wykona dzieło w postaci rejestracji
materiałów wideo wizerunków osób
nominowanych do nagrody ANODY, udziału w/w
produkcji w charakterze operatora kamery a
także zapewnienia kompletu sprzętu
operatorskiego wraz z akcesoriami.
Nie

4 920,00

20.01.2017

20.01.2017

20.01.2017

20.01.2017

Tres Colores Katarzyna
05.02.2017 Biernacka

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci poprowadzenia autorskiego spotkania dla
dzieci w wieku 5-10 lat z cyklu 'Leniwa niedziela
ze sztuką naskalną' w Fotoplastikonie w dniu
5.02.2017 godz 11.
Nie

400

15.02.2017 Jedwab Polski Sp. z o.o.

Wykonawca zobowiązuje się do wyprodukowania
i dostarczenia 500 szt apaszek inspirowanych
chustami noszonymi przez Powstańców
Warszawskich.
Nie

14 760,00

Wykonawca wykona dzieło w postaci napisania
tekstu recenzującego publikację K .Pęcherskiego
'Czekając na odbudowę' wydana przez Muzeum ,
Prace Ręczne i Umysłowe
potrzebną do zgłoszenia wydawnictwa do
B.Świątkowska
konkursu Nagrody Historyczne POLITYKI 2016
Wykonawca wykona dzieło w postaci
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
Fotograf w podróży w Fotoplastikonie
Imagine Photos Łukasz Sokół
Warszawskim w dniu 09.02.2017
Wykonawca wykona dzieło w postaci
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
Fotograf w podróży w Fotoplastikonie
Imagine Photos Łukasz Sokół
Warszawskim w dniu 09.02.2017
Wykonawca wykona dzieło w postaci
Popfabryka usługi dla ludzkosci przygotowania 16 projektów graficznych
Bartłomiej Felczak Bartłomiej plakatów dla wystaw organizowanych w
Felczak
Fotoplastikonie Warszawskim.

23.01.2017

23.01.2017

28.01.2017

24.01.2017

24.01.2017

09.02.2017

24.01.2017

24.01.2017

09.02.2017

27.01.2017

27.01.2017

31.12.2017

27.01.2017

Wykonawca wykona dzieło w postaci
Popfabryka usługi dla ludzkosci przygotowania projektów graficznych 118 tablic
Bartłomiej Felczak Bartłomiej informacyjnych dla wystaw organizowanych w
31.12.2017 Felczak
Fotoplastikonie Warszawskim.

27.01.2017

Nie

400

Nie

400

Nie

400

Nie

5 904,00

Nie

8 610,00

27.01.2017

27.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

28.02.2017

28.02.2017

Wykonawca wykona dzieło w postaci
BHP VOTA ERYK
przygotowania projektów graficznych 118 tablic
PIETRASZEWSKI Eryk
informacyjnych dla wystaw organizowanych w
31.12.2017 Pietraszewski
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie
Zaprojektowanie i wykonanie 3 statuetek
RR Design- Pracownia Twórcza przeznaczonych dla laureatów VI edycji nagrody
28.02.2017 Radosław Rolf
im. Rodowicza ANODY
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci aktualizacji
adaptacji materiału historycznego o J.Rodowiczu
Jakub Kubica Media &
na potrzeby Gali VI Edycji Nagrody J.Rodowicza
03.03.2017 Entertaintment
ANODY
Nie
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
koncertu plenerowego niebiletowanego przez
Jazzboy Management Sp.c
Artystę KORTEZ z TRIO W DNIU 27.05.2017
konserwacja obiektów z metalu do wystawy
Rewars Bartosz Iwaszkiewicz
'1000 pamiątek'
Przedmiotem umowy jest opracowanie i
udźwiękowienie, nagranie lektora dźwięk oraz
REDBERRIES STUDIO Agnieszka przygotowanie plików emisyjnych 18 filmów
Korzeniowska
reportażowych do nagrody Anody
Organizator oświadcza ze jest organizatorem
koncertu w dniu 05.03.2017 w MPW w ramach
gali finałowej Nagrody im. Jana Rodowicza
BORZYM MUSIC POLSKA
ANODY
Realizacja i obsługa projekcji video oraz montażu i
demontażu oraz obsługi projektorów do
spektaklu 'Dzienniki czeczeńskie' w reż. Ivana
Media Video Support Maciej
Wyrypajewa w dniach 15-31 lipca oraz 1-5
Żurczak
sierpnia. 2017

28.02.2017

28.02.2017

27.05.2017

01.03.2017

01.03.2017

31.05.2017

02.03.2017

02.03.2017

13.03.2017

03.03.2017

03.03.2017

05.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

05.08.2017

13.03.2017

13.03.2017

Instalatorstwo Elektryczne
10.04.2017 Adam Chychłowski

Dostawa montaż uruchomienie systemu
automatyki bramy wjazdowej na parking MPW

8 610,00

9 225,00

1 230,00

Nie

18 450,00

Nie

39 237,00

Nie

21 350,34

Nie

10 086,00

Nie

5 535,00

Nie

14 029,50

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

14.03.2017

Dzieło w postaci przygotowania projektu
Popfabryka usługi dla ludzkosci graficznego plakatu oraz śpiewnika na potrzeby
17.04.2017 Bartłomiej Felczak
akcji muzycznej Śpiewanki Osieckowe.
Nie
Wykonanie koncertu plenerowego
niebiletowanego przez zespół VOO VOO w dniu
27 sierpnia 2017 na terenie pawilonu rekreacyjno27.08.2017 ART2 PAWEŁ WALICKI
kulturalnego 'Pokój na lato'
Nie

16.03.2017

16.03.2017

18.08.2017 Kayax Tomasz Grewiński

21.03.2017

21.03.2017

24.06.2017 O.G Witold Michalak

Wykonanie koncertu przez zespół Nosowska w
dniu 18 sierpnia 2017 na terenie Pawilonu
rekreacyjno kulturalnego Pokój na Lato
Wykonanie koncertu plenerowego
niebiletowanego 'ALBO INACZEJ' który odbędzie
się 24.06.2017.

22.03.2017

22.03.2017

22.03.2017

22.03.2017

2 706,00

22 140,00

Nie

40 590,00

Nie

40 590,00

26.03.2017 Zofia Gońda

Wykonawca wykona dzieło w postaci autorskiego
spotkania dla dzieci w wieku 5-10 z cyklu Leniwa
niedziela z opowieściami o Zamku Królewskim w
Warszawie w Fotoplastikonie
Nie

250

10.05.2017 Lextor Leszek Król

Usługi translatorskie z języka polskiego na język
niemiecki i na odwrót w ramach organizacji
konferencji w Heidelbergu w dn. 09.10.2017

24.03.2017

24.03.2017

05.04.2017 Triangoo Sp. z o.o.

24.03.2017

24.03.2017

HEADMADE STUDIO MARCIN
05.04.2017 WŁADYKA

Nie

Wykonawca wykona usługę demontażu wystawy
Powstanie Warszawskie 1944 prezentowanej w
Fundacji Miejsce Pamięci Friedricha Eberta w
Heidelbergu oraz transportu elementów
ekspozycji do Muzeum Historyczno Technicznego
w Peenemunde
Nie
Konsultacje w zakresie obsługi aplikacji
animacyjnej Adobe After Effects w wymiarze 20
godzin zegarowych.
Nie

11 601,00

19 926,00

2 706,00

24.03.2017

24.03.2017

28.03.2017 Timeline Damian Kramski

Wykład połączony z pokazem autorskich zdjęć
oraz dyskusji poświęconej fotografii
wojennej.Pokaz odbędzie się w ramach cyklu Na
pierwszej linii -spotkania z polskimi fotografami
wojennymi

Nie

492

Nie
Nie

8 856,00
84 343,56

Nie

14 317,20

Nie

13 545,00

27.03.2017
23.03.2017

27.03.2017
23.03.2017

03.04.2017 AKPA Polska Press
31.12.2017 OMIKRON Sp. z o.o.

13.03.2017

13.03.2017

31.12.2017 HERA drukarnia offsetowa

13.03.2017

13.03.2017

31.12.2017 HERA drukarnia offsetowa

30.01.2017

30.01.2017

31.01.2017 Dawid Wilstein

Utwory w postaci nagrania spotu dotyczącego
kampanii #63.PL, w tym zaproponowania
koncepcji spotu, wykonania postprodukcji i
montażu materiału filmowego.
Obsługa poligraficzna
Wykonanie wraz z sukcesywną dostawą druków
promocyjnych .
Wykonanie wraz z dostawą przewodników po
MPW
Przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie: czym jest
Auschwitz dla współczesnych i jak wielotorowo
skonstruowana jest pamięć o nim? oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań

Nie

220

30.06.2017 Piotr Markowski

1. Koordynacja cyklu 'Warszawa stroszy piórka' w
roku 20172. Koordynacja prac nad publikacją pod
nazwą roboczą: 'Zawsze głodni Warszawy.
Przewodnik po jadalnych roślinach stolicy'. 3.
Koordynacja cyklu pod nazwą roboczą 'Apis
varsavienisis' w roku 20174. Koordynacja cyklu
pod nazwą roboczą 'Zakorzenieni' w roku 2017
Nie

16 860,00

31.12.2017 Maciej Roszkowski

Oprowadzanie po ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego maksymalnie 150 grup na
szczególne potrzeby Działu Obsługi Ekspozycji.
Nie

15 000,00

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

31.12.2017 Anna Borycka

02.01.2017

02.01.2017

31.12.2017 Piotr Waleńdzik

Oprowadzanie po ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego maksymalnie 15 grup w języku
migowym na potrzeby Działu Obsługi Ekspozycji. Nie
Opracowanie cotygodniowej liturgii mszy świętej i
sprawowanie Mszy Świętych w każdą niedzielę o
godzinie 12.30
Nie

31.01.2017 Agnieszka Piotrowska

Stworzenie na potrzeby obchodowego spektaklu
w reżyserii Ivana Wyrypajewa autorskiego
przekładu literackiego tekstu prozatorskiego
autorstwa Poliny Zherebcovej z języka rosyjskiego
na język polski.
Nie

15 000,00

05.01.2017 Marius Gudonis

Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski
folderka: Planu Muzeum dystrybuowanego
zwiedzającym, z uwzględnieniem korekt
anglojęzycznych całości tekstu.
Nie

86

28.02.2017 Andrzej Chmielarz

Opracowanie koncepcji zbioru zawierającego
wykaz dokumentów archiwalnych, rozkazów
operacyjnych i rozkazów organizacyjnych
wytworzonych w sztabie Komendanta Okręgu
Warszawa AK w okresie od 15 sierpnia 1944 r. do
5 października 1944 roku na potrzeby serii
wydawniczej „Źródła polskie do Powstania
Warszawskiego”
Nie

3 600,00

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

3 000,00

6 032,00

02.01.2017

02.01.2017

28.02.2017 Grzegorz Jasiński

03.01.2017

03.01.2017

20.01.2017 Dominika Węcławek

09.01.2017

09.01.2017

30.01.2017 Agnieszka Pietrzak

09.01.2017

09.01.2017

30.01.2017 Marek Ostrowski

12.01.2017

12.01.2017

18.01.2017 Sławomir Spędzia

16.01.2017

16.01.2017

02.02.2017 Rafał Leszczyński

20.01.2017

20.01.2017

19.02.2017 Sławomir Spędzia

23.01.2017

23.01.2017

02.02.2017 Krzysztof Hejke

24.01.2017

24.01.2017

31.01.2017 Dariusz Stola

Opracowanie koncepcji zbioru zawierającego
wykaz dokumentów archiwalnych: meldunków i
raportów sytuacyjnych, dokumentów
wewnętrznych oraz odezw, obwieszczeń i
zarządzeń wytworzonych w sztabie Komendanta
Okręgu Warszawa AK w okresie od 15 sierpnia
1944 r. do 5 października 1944 roku na potrzeby
serii wydawniczej „Źródła polskie do Powstania
Warszawskiego”
Opracowanie trzech tekstów (maksymalna
objętość każdego z nich A4), na rzecz strony
www.bradl.pl poświęconą serii komiksowej Bradl
Tom 1.
Recenzja naukowa wydania książki Michała
Olszańskiego „Przerwany sen o Warszawie”
Recenzji naukowej wydania książki Karola
Pęcherskiego „Czekając na odbudowę”
Stworzenie nowych katalogów dla Działu
Archiwum w programie Musnet
Materiały filmowe na potrzeby VI edycji Nagrody
im. Jana Rodowicza „Anody'
Naprawa i modyfikacja MUSNETU, zgodnie ze
specyfikacją

Nie

3 600,00

Nie

220

Nie

400

Nie

400

Nie

650

Nie

4 400,00

Nie

9 080,00

Opracowanie autorskiego scenariusza spotkania
pt. '10 najlepszych fotografii' oraz poprowadzenie
autorskiego spotkania w dniu 02.02.2017 r. w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie: Czym jest
Auschwitz dla współczesnych? oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań
Nie

600

220

24.01.2017

24.01.2017

31.01.2017 Mikołaj Mirowski

02.01.2017

02.01.2017

31.10.2017 Zbigniew Król

Opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza spotkania będącego próbą
omówienia zagadnień opisanych w książce pt.:
„Auschwitz po Auschwitz. Historia, polityka i
pamięć wokół państwowego muzeum AuschwitzBirkenau 1980-2010” Tomasza Cebulskiego oraz
poprowadzenie spotkania organizowanego w
ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań
Nie
Uporządkowanie Archiwum Zakładowego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie

31.12.2017 Janusz Czopowicz

Pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

02.01.2017

31.12.2017 Andrzej Zaborowski

02.01.2017

02.01.2017

31.03.2017 Dominika Węcławek

02.01.2017

02.01.2017

31.12.2017 Estera Jakubik

04.01.2017

04.01.2017

28.02.2017 Tomasz Zatwarnicki

09.01.2017

09.01.2017

20.01.2017 Marek Strok

Nie

Pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.
Nie
Prowadzenie profilu na facebooku „Bradl w akcji”
wraz z koordynacją merytoryczną i graficzną
postów poświęconych serii komiksowej Bradl
Tom 1.
Nie
Przeprowadzanie tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii II wojny światowej, Powstania
Warszawskiego i dziejów powojennych.
Nie
Wykonywanie kwerend archiwalnych i
sporządzanie tekstów not biograficznych na
potrzeby projektu „Słownik uczestników
Powstania Warszawskiego”.
Nie
Wykonanie i przekazanie kwerendy w SPP w
Londynie – ok. 2 tysiące skanów.
Nie

450
27 000,00

28 000,00

12 000,00

4 275,00

14 580,00

5 360,00
4 676,00

09.01.2017

09.01.2017

31.12.2017 Marcin Miros

09.01.2017

09.01.2017

12.01.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

09.01.2017

09.01.2017

25.01.2017 Grzegorz Ostrowski

Przeprowadzanie tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii II wojny światowej, Powstania
Warszawskiego i dziejów powojennych.
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 12.01.2017
r. w Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie. Nie
Poprowadzenie 3 autorskich spotkań z cyklu
'Fotograficznych technik szlachetnych-gumolej”,
organizowanych w 2017 r.w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie

7 695,00

400

990

13.01.2017

13.01.2017

31.12.2017 Sławomir Kosim

13.01.2017

13.01.2017

24.01.2017 Robert Kulik

Przeprowadzanie tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii II wojny światowej, Powstania
Warszawskiego i dziejów powojennych
Nie
Wykład połączony z pokazem autorskich zdjęć
oraz dyskusją poświęconą fotografii wojennej.
Pokaz odbędzie się w ramach cyklu „Na pierwszej
linii – spotkania z polskimi fotografami
wojennymi”
Nie

22.01.2017 Diana Ude

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. 'Leniwa niedziela z
magicznymi instrumentami', organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim

Nie

600

19.01.2017 Wojciech Plewiński

Poprowadzenie autorskiego spotkania z cyklu „10
najlepszych fotografii”, organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

1 200,00

16.04.2017 Natalia Radulska

Monitorowanie mediów społecznościowych pod
kątem wpisów dotyczących Muzeum Powstania
Warszawskiego i reagowanie na nie

5 610,00

13.01.2017

16.01.2017

16.01.2017

13.01.2017

16.01.2017

16.01.2017

Nie

13 608,00

535

16.01.2017

20.01.2017

23.01.2017

23.01.2017

16.01.2017

20.01.2017

23.01.2017

23.01.2017

30.04.2017 Janusz Czopowicz

Przeprowadzenie prac konserwatorskich 27 sztuk
metalowych ciężarów konserwatorskich w
pracowni Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie

31.12.2017 Zbigniew Furman

Przeprowadzanie cyklu warsztatów
fotograficznych w ramach projektu „Muzeum w
kadrze, czyli fotografuj nie pstrykaj”.

Nie

3 618,00

23.01.2017 Błażej Kubacki

Tłumaczenie konsekutywne z j. angielskiego na j.
polski wypowiedzi prof. Alexandry Richie podczas
spotkania promującego album komiksowy Bradl
tom 1 w dniu 23.01.2017r.
Nie

350

23.01.2017 Kamila Tuszyńska

Moderowanie spotkania promującego album
komiksowy Bradl 1 w dniu 23 stycznia 2017 r.
oraz udzielenie krótkiej wypowiedzi w kontekście
popularyzacji historii przez popkulturę.
Nie

1 340,00

24.01.2017

24.01.2017

29.01.2017 Anna Szymczak

24.01.2017

24.01.2017

31.05.2017 Monika Supruniuk

24.01.2017

24.01.2017

22.02.2017 Grzegorz Ostrowski

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. 'Leniwa niedziela z podróżą
do Nowej Zelandii', organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Konserwacja zbiorów ikonograficznych MPW:
klisze negatywowe autorstwa Tadeusza
Bukowskiego - 178 fragmentów kliszy ca. 1491
klatek
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 autorskich spotkań nt.
'Fotograficznych technik szlachetnychcyjanotypia”.
Nie

725

500

6 420,00

1 320,00

01.02.2017

01.02.2017

31.08.2017 Karolina Łyko

22.02.2017

22.02.2017

25.02.2017 Bogdan Klejn

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności
stworzenie i wdrażanie planu promocji oraz
harmonogramu wydarzeń i imprez związanych z
działalnością pawilonu artystyczno-kulturalnego
„Pokój na Lato” zlokalizowanego na skarpie przy
Muzeum Powstania Warszawskiego, róg ul.
Grzybowskiej i ul. Towarowej.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących
czynności:przeprowadzenie dla Wolontariuszy
Muzeum Powstania Warszawskiego wykładu na
temat bitwy pod Olszynką Grochowska 25 lutego
1831 roku.
Nie

07.03.2017 Jakub Nowakowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących
czynności:przygotowania wystąpienia na
spotkaniu z młodzieżą w siedzibie Fundacji
Heinricha Eberta w dniu 7 marca 2017 r. na
potrzeby wydarzeń towarzyszących prezentacji
wystawy „Powstanie Warszawskie 1944” w
Heidelbergu.
Nie

670

12.03.2017 Anita Graboś

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa niedziela z książką”. Nie

615

27.02.2017

01.03.2017

27.02.2017

01.03.2017

25 125,00

400

01.03.2017

01.03.2017

31.12.2017 Janusz Czopowicz

01.03.2017

01.03.2017

04.03.2017 Michał Kryciński

01.03.2017

01.03.2017

29.03.2017 Grzegorz Ostrowski

01.03.2017

01.03.2017

31.12.2017 Marek Strok

03.03.2017

03.03.2017

05.03.2017 Daniel de Latour

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
konserwacji urządzenia Fotoplastikon oraz
obiektów zabytkowych i sprzętu znajdującego się
w Fotoplastikonie Warszawskim przy al.
Jerozolimskich 51.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik spaceru
(„Ptasie SPA – spacer wzdłuż Wisły”) na terenie
Warszawy, stanowiącego jedno z wydarzeń cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 autorskich spotkań nt.
'Fotograficznych technik szlachetnych – brąz van
dyke”.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wykonywanie kwerend archiwalnych i konsultacji
not biograficznych na potrzeby projektu „Słownik
uczestników Powstania Warszawskiego”.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
potworami”.
Nie

3 150,00

550

1 320,00

26 800,00

500

06.03.2017

13.03.2017

06.03.2017

13.03.2017

18.11.2017 Grzegorz Mika

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie siedmiu wykładów i spacerów
pod wspólną nazwą „Modernistyczna przestrzeń
Warszawy – in situ”.
Nie

4 900,00

18.03.2017 Karol Karczewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 18
marca 2017 r. na terenie Warszawy spaceru
ornitologicznego i zajęć obrączkarskich z cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”, pod
roboczym tytułem „Obrączkowanie ptaków nad
Wisłą”.
Nie

700

13.03.2017

13.03.2017

16.03.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

17.03.2017

17.03.2017

19.03.2017 Piotr Karski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 16.03.2017
r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
odkrywcami”.
Nie

19.03.2017 Andrzej Szczepanowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie warsztatów w Muzeum Wojska
Polskiego pt. „Polacy w walkach o granice”.
Nie

17.03.2017

17.03.2017

400

600

400

21.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

21.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017 Dominik Bac

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Fotograf w podróży”.
Nie

600

09.04.2017 Mikołaj Kubacki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatów w
Muzeum Wojska Polskiego pt. „Udział Polaków w
wojnach napoleońskich”.
Nie

400

16.08.2017 Roberta Czarnecka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza cyklu 5
warsztatów o tematyce ogrodniczej oraz
poprowadzenie zajęć wraz z doborem i
zapewnieniem narzędzi i materiałów dla
zarejestrowanych uczestników, niezbędnych do
przeprowadzenia zajęć pt. „Miejski Ogródek”,
odbywających się w pawilonie rekreacyjnokulturalnym „Pokój na lato”.
Nie

2 410,00

31.05.2017 Dorota Pasek

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza warsztatów
plastycznych o tematyce rzeźbiarskiej, określenie
zasad pracy wraz z poprowadzeniem zajęć,
doborem oraz zapewnieniem niezbędnych
materiałów i narzędzi na potrzeby zajęć pt.
„Warsztat Rzeźbiarski” odbywających się w
pawilonie rekreacyjno-kulturalnym Pokój na lato. Nie

415

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

10.06.2017 Kaja Nowakowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza zajęć,
opracowanie receptur mieszanek
fermentacyjnych wraz z zapewnieniem
materiałów i narzędzi niezbędnych do
przeprowadzenia warsztatu pt. „Dzikie
fermentacje – laktofermentacja z użyciem dzikich
roślin jadalnych” odbywającego się w pawilonie
rekreacyjno-kulturalnym Pokój na lato w dniu 10
czerwca 2017 r. o godz. 13:00.
Nie

600

06.04.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 06.04.2017
r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.
Nie

400

10.04.2017 Janusz Czopowicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
naprawa maszyny drukarskiej typu Boston z
drukarni Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

4 010,00

23.03.2017

23.03.2017

27.03.2017

27.03.2017

23.03.2017

23.03.2017

27.03.2017

27.03.2017

19.08.2017 Marlena Waśniewska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza warsztatów,
przygotowanie projektów i zasad ręcznego
robienia przedmiotów ozdobnych na szydełku,
dobór odpowiednich materiałów oraz
poprowadzenie dwóch warsztatów pt. „Robótki
ręczne” odbywających się w pawilonie
rekreacyjno-kulturalnym Pokój na lato według
roboczego harmonogramu: 22.07.2017 r. godz.
11:00, 19.08.2017 r. godz. 11:00.
Nie

900

27.07.2017 Jarosław Zieliński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza spotkań
dotyczących tematyki varsavianistycznej w tym
historii architektury miasta oraz ich
poprowadzenie w ramach działalności kulturalnej
pawilonu rekreacyjno-kulturalnego Pokój na lato. Nie

1 800,00

29.03.2017 Stanisław Łubieński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie w ramach cyklu „Warszawa
stroszy piórka” w dniu 29 marca 2017 r. wykładu
pt. „Od jaskini do muralu – ptaki w malarstwie”. Nie

550

30.03.2017 Wojciech Prażmowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu „10
najlepszych fotografii”, organizowanego
30.03.2017r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

29.03.2017

29.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

29.03.2017

29.03.2017

31.03.2017

31.03.2017

02.04.2017 Agnieszka Aysen Kaim

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
opowieściami”, organizowanego 02.04.2017 r. o
godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

600

28.04.2017 Grzegorz Sołtysiak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wykonanie kwerendy zdjęć do publikacji – książki
pod roboczym tytułem „Przewodnik po
warszawskim odcinku Wisły”.
Nie

2 030,00

19.08.2017 Justyna Bień

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza sześciu
spotkań o tematyce plastycznej pt. „Wspólne
rysowanie” wraz z doborem odpowiednich
narzędzi i materiałów oraz poprowadzenie
warsztatów na potrzeby działalności kulturalnej
pawilonu rekreacyjno – kulturalnego „Pokój na
lato”.
Nie

1 884,00

26.04.2017 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 autorskich spotkań nt.
'Fotograficznych technik szlachetnych – guma
dwuchromianowa”.
Nie

1 320,00

31.03.2017

03.04.2017

07.04.2017

14.04.2017

31.03.2017

03.04.2017

07.04.2017

14.04.2017

15.07.2017 Barbara Sowa

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza warsztatów,
przygotowanie projektów i zasad ręcznego
tworzenia przedmiotów wraz z doborem i
zapewnieniem materiałów i narzędzi niezbędnych
do przeprowadzenia dwóch warsztatów pt.
„Majsterkowe DIY” odbywających się w pawilonie
rekreacyjno-kulturalnym „Pokój na lato”.
Nie

3 200,00

05.04.2017 Paweł Pstrokoński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy – przez
Żoliborz”) na terenie Warszawy, stanowiącego
jedno z wydarzeń cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka”.
Nie

550

14.05.2017 Włodzimierz Dembowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 3 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 3 – 12 lat nt. „Muzyczne leniwe niedziele z
odgłosami przyrody”.
Nie

1 800,00

21.04.2017 Stanisław Łubieński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik spaceru
„Spacerem do pracy – przez Śródmieście” na
terenie Warszawy, stanowiącego jedno z
wydarzeń cyklu ornitologicznego „Warszawa
stroszy piórka”.
Nie

550

19.04.2017

20.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

16.08.2017 Natalia Radulska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:Monitorowanie mediów społecznościowych pod
kątem wpisów dotyczących Muzeum Powstania
Warszawskiego i reagowanie na nie- Pomoc w
opracowywaniu koncepcji i realizacji akcji
wizerunkowych realizowanych w kanałach
mediów społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
Twittera i Snapchata- Opracowywanie materiałów
archiwalnych na potrzeby udostępniania ich w
kanałach mediów społecznościowych Muzeum
Powstania Warszawskiego- Pomoc w
prowadzeniu bieżącej komunikacji na profilu
Muzeum Powstania Warszawskiego na Twitterze i
Snapchacie- Prowadzenie bieżącej komunikacji i
obsługa profilu „Bradl w akcji” na FacebookuResearche dotyczące mediów internetowych oraz
placówek kulturalnych dystrybuujących materiały
drukowane
Nie

9 640,00

25.04.2017 Michał Kryciński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
25.04.2017 r. spaceru (pod roboczym tytułem
„Spacerem do pracy – przez Mokotów”) na
terenie Warszawy, stanowiącego jedno z
wydarzeń cyklu ornitologicznego „Warszawa
stroszy piórka”.
Nie

550

21.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

21.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

22.04.2017 Wojciech Roszkowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących
czynności:opracowanie i wygłoszenie wykładu pt.
„Bitwa Warszawska i Powstanie Warszawskie –
zatrzymanie marszu komunizmu na Europę?”
podczas szkolenia dla nauczycieli w Muzeum
Powstania Warszawskiego w dniu 22.04.2017 r. Nie

600

29.04.2017 Grzegorz Stopa

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 29
kwietnia 2017 r. na terenie Warszawy spaceru
(pod roboczym tytułem „Dendroskarbiec
Warszawy – Skaryszak dla niewtajemniczonych”)
w ramach cyklu dendrologicznego „Warszawa
zakorzeniona”.
Nie

550

06.05.2017 Agnieszka Krzyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 6 maja
2017 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Świadkowie historii –
najstarsze drzewa w Ogrodzie Botanicznym UW”)
w ramach cyklu dendrologicznego „Warszawa
zakorzeniona”.
Nie

550

27.04.2017

27.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

27.04.2017

27.04.2017

28.04.2017

28.04.2017

13.05.2017 Paweł Pstrokoński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik spaceru (pod
roboczym tytułem „Ptakomajówka I – Rezerwat
„Stawy Raszyńskie”) na terenie Warszawy,
stanowiącego jedno z wydarzeń cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.
Nie

550

31.05.2017 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 autorskich spotkań nt.
'Fotograficznych technik szlachetnych – gumoil”,
organizowanych w 2017 r. w dniach 10 maja, 17
maja, 24 maja, 31 maja w godz. 18.00 - 21.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 320,00

20.05.2017 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania nt.
„Fotograficznych technik szlachetnych – gumoil”,
organizowanego w ramach Nocy Muzeów dnia
20.05.2017 r. w godz. 19.00 – 24.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

750

11.05.2017 Piotr Zbierski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Nowe kadry”, organizowanego 11.05.2017 r. o
godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

600

28.04.2017

28.04.2017

09.05.2017

10.05.2017

28.04.2017

28.04.2017

09.05.2017

10.05.2017

31.10.2017 Piotr Matulka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1.
Instalacja i konfiguracja sprzętu
komputerowego.2. Instalacja i konfiguracja
sprzętu sieciowego.3. Instalacja i konfiguracja
urządzeń mobilnych.4. Bieżąca obsługa i wsparcie
użytkowników.5. Obsługa techniczna wydarzeń w
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

20 040,00

05.08.2017 Jakub Olszak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
prace w charakterze asystenta reżysera i
inspicjenta spektaklu „Dzienniki czeczeńskie” w
reż. Iwana Wyrypajewa, realizowanego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

3 558,00

12.05.2017 Aleksander Rawski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu „Na pierwszej linii – spotkania z polskimi
fotografami wojennymi”.
Nie

535

25.05.2017 Ewa Biernacka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1)
wykonania korekty tekstu publikacji Adama
Borkiewicza po pierwszym składzie (zakładana
liczba stron publikacji: 800),2) wykonania korekty
finalnej publikacji po składzie.
Nie

5 870,00

15.05.2017

15.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

15.05.2017

15.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

02.08.2017 Bartłomiej Ślifierski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
przygotowawcze i porządkowe w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

6 063,00

15.07.2017 Dariusz Adamski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
montaż i demontaż techniki scenicznej
(kratownice, konstrukcje, oświetlenie,
nagłośnienie) na potrzeby realizacji spektaklu
teatralnego „Dzienniki czeczeńskie” w reż. Iwana
Wyrypajewa realizowanego w ramach obchodów
73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

6 600,00

21.05.2017 Piotr Nowacki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
komiksem”, organizowanego 21.05.2017 r. o
godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

400

27.05.2017 Łukasz Jędrzejczak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatu w Muzeum
Wojska Polskiego pt. „Wojsko Polskie epoki
renesansu”.
Nie

400

19.05.2017

19.05.2017

06.08.2017 Witold Smolik

19.05.2017

19.05.2017

31.05.2017 Kazimierz Milewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
stworzenie harmonogramu i zabezpieczenia
technicznego „Masy Powstańczej 2017”, w tym
zapewnienie osprzętu rowerowego i środków
łączności, a także nadzór nad montażem i
pracami podwykonawców oraz DJ-owanie w
trakcie trwania przejazdu.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

06.08.2017 Agnieszka Cieślik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
zaplanowanie, koordynację i sprawowanie
nadzoru technicznego w czasie rejestracji i
podczas przejazdu „Masy Powstańczej 2017”
Nie

4 000,00

25.05.2017 Wojciech Grzędziński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu „10
najlepszych fotografii”, organizowanego 25 maja
2017 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

19.05.2017

22.05.2017

19.05.2017

22.05.2017

2 000,00

1 150,00

24.05.2017

25.05.2017

25.05.2017

24.05.2017

25.05.2017

17.07.2017

06.08.2017 Adam Smolik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
opracowanie scenariusza „Masy Powstańczej
2017” oraz koordynację imprezy, w tym:
napisania i przedstawienia do pisemnej akceptacji
Zamawiającego scenariusza imprezy,
harmonogramu prac służb zabezpieczających i
porządkowych, koordynacji i nadzoru nad
bezpiecznym przebiegiem przejazdu.
Nie

4 200,00

04.06.2017 Grzegorz Stopa

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 4
czerwca 2017 r. na terenie Warszawy spaceru
(pod roboczym tytułem „Drzewa żywych i
umarłych – dendroflora Cmentarza
Powązkowskiego”) w ramach cyklu
dendrologicznego „Warszawa zakorzeniona”.
Nie

550

05.08.2017 Krystyna Momot

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności w postaci
pełnienia funkcji garderobianej (m.in.
przygotowania wskazanych kostiumów,
fizycznego pozyskania ich i przetransportowania
do garderoby, zapewnienia fachowej opieki i
terminowego zwrotu, zdawania do pralni i
przygotowanie do prób oraz spektakli) na
potrzeby spektaklu teatralnego „Dzienniki
czeczeńskie” w reż. Iwana Wyrypajewa
realizowanego w ramach obchodów 73. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 500,00

25.05.2017

25.05.2017

29.05.2017 Michał Król

26.05.2017

26.05.2017

27.08.2017 Izabela Głuchańska

03.02.2017

03.02.2017

10.02.2017 Piotr Legutko

03.02.2017

03.02.2017

01.03.2017 Monika Mętrak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć i materiałów oraz dyskusją
poświęconą sytuacji w ogarniętej wojną Syrii.
Pokaz odbędzie się w ramach cyklu „Na pierwszej
linii – spotkania z polskimi fotografami
wojennymi”.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy usługi obejmującej
koordynację całości produkcji wydarzeń
muzycznych odbywających się w „Pokoju na lato”
według harmonogramu: 27 maja 2017 r. –
koncert Kortez Trio, 24 czerwca 2017 r, - koncert
Albo Inaczej, 15 lipca 2017 r. – koncert Młynarski
plays Młynarski, 18 sierpnia 2017 r. – koncert
Nosowska, 27 sierpnia 2017 r. – koncert Voo Voo. Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci recenzji
naukowej książki Michała Olszańskiego
„Przerwany sen o Warszawie”, niezbędnej do
zgłoszenia książki do Nagród Historycznych
POLITYKI 2017.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci : eksperckiej
konsultacji naukowej rozdziału „Safety” do
przygotowywanej publikacji „Zawsze głodni
Warszawy. Przewodnik/atlas po jadalnych
roślinach stolicy”.
Nie

357

6 500,00

400

550

03.02.2017

03.02.2017

28.02.2017 Monika Supruniuk

07.02.2017

07.02.2017

30.05.2017 Bożena Kalinowska-Prus

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konserwacji
zbiorów ikonograficznych MPW: klisze
negatywowe autorstwa Eugeniusza Lokajskiego 840 klatek.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu
graficznego wraz z okładką wersji angielskiej
albumu „Czekając na odbudowę. Warszawa 19451950 w obiektywie Karola Pęcherskiego”.
Ponadto skład graficzny oraz przygotowanie do
druku.
Nie

05.03.2017 Marcin Zawistowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
koncepcji scenografii gali finałowej VI edycji
Nagrody wraz z wyborem materiałów i koncepcją
oświetlenia Sali pod Liberatorem oraz
opracowanie graficzne fotografii Jana Rodowicza
„Anody” ze zbiorów MPW
Nie

4 500,00

28.02.2017 Anna Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
aktualizacji elementów oprawy graficznej gali VI
edycji Nagrody im. J. Rodowicz a 'Anody', w
szczególności: zaproszenia na galę, dyplomy
nominowani i laureaci, akty nominacyjne
Nie

1 000,00

07.02.2017

08.02.2017

07.02.2017

08.02.2017

2 340,00

6 593,00

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

30.06.2017 Bartosz Markowski

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła o
charakterze pracy twórczej w myśl przepisów
ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.) polegającego na wykonaniu:
prac konserwatorsko - restauratorskich
obejmujących konserwację 24 m kw zabytkowej
posadzki w dawnym areszcie śledczym w budynku
Ministerstwa Sprawiedliwości
Nie

33 912,00

27.02.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą odpowiedzi na pytanie „Czy w
relacjach polsko-żydowskich istnieje pojęcie
„Rzeczpospolitej przyjaciół?” oraz poprowadzenie
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 27 lutego 2017
r. o godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania:
„Rzeczpospolita przyjaciół” – prawda czy mit?
Stosunki polsko – izraelskie kiedyś i dziś.
Nie

550

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

27.02.2017 Józef Michał Sobelman

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie: 'Czy sformułowanie
'Rzeczpospolita przyjaciół' w odniesieniu do
relacji polsko-żydowskich odpowiada prawdzie?'
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 27 lutego 2017
r. o godz. 18.30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: 'Rzeczpospolita
przyjaciół?' - prawda czy mit? Stosunki polskoizraelskie kiedyś i dziś.
Nie

220

27.02.2017 Mateusz Ryszard Werner

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie: „Czy pojęcie
„Rzeczpospolitej przyjaciół” w relacjach polsko –
żydowskich odpowiada prawdzie?” oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 27 lutego 2017 r. o godz.
18.30 w Audytorium Jana Nowaka –
Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania:
„Rzeczpospolita przyjaciół” – prawda czy mit?
Stosunki polsko – izraelskie kiedyś i dziś.
Nie

220

16.02.2017

16.02.2017

07.03.2017 Anna Piwowar

16.02.2017

16.02.2017

08.03.2017 Rafał Grabowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu i
przygotowania do druku kartoników do znaczków
typu buttons (dwustronnych, dwujęzycznych) z
informacjami historycznymi oraz projektu
newslettera na miesiąc marzec 2017.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
graficznego i przygotowania oferty sponsorskiej
dla Totalizatora Sportowego – mecenasa
Muzeum.
Nie

17.03.2017 Jerzy Majewski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
wprowadzenia do wersji angielskiej albumu
„Czekając na odbudowę. Warszawa 1945 – 1950
w obiektywie Karola Pęcherskiego”.

Nie

1 000,00

17.03.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci retuszu,
naprawy i skanowania 238 szt. fotografii z
kolekcji: 'Negatywy', 'Niemcy lata 60.', 'Wyprawa
na Cejlon“, ”Indie' oraz „zdjęcia
niezidentyfikowane” w tym konwersji z 2 D na 3 D
elementów uszkodzonych wraz z wykonaniem
masek roboczych określających głębie
trójwymiarowości fotografii.
Nie

6 902,00

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

1 315,00

330

27.02.2017

27.02.2017

31.05.2017 Agnieszka Glińska

27.02.2017

27.02.2017

03.07.2017 Magdalena Pilaczyńska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci:1)
opracowania koncepcji literackiej projektu
muzycznego - albumu muzycznego (pod
roboczym tytułem: Anna Świrszczyńska) w
wykonaniu Moniki Borzym, realizowanego przez
Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego,2) wyboru i opracowania wierszy
Anny Świrszczyńskiej na potrzeby stworzenia
albumu muzycznego, których lista stanowi
Załącznik nr 1,3) stworzenia i opracowania
tekstów do książeczki płyty,4) opracowania
wytycznych dla grafika odpowiedzialnego za
projekt okładki albumu muzycznego oraz projekt
książeczki albumu,2. Autor zobowiązuje się do
udziału w promocji albumu (wywiady,
konferencje prasowe itp.) w terminach
uzgodnionych w trybie roboczym.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
kreacji graficznej na rzecz konferencji
konserwatorskiej „Odnowione, odbudowane,
uratowane – jak przetrwały II wojnę”
Konserwacja, prewencja i ochrona obiektów z lat
1939 – 1945.
Nie

20 000,00

4 500,00

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

05.03.2017 Joanna Linczuk

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
koncepcji gali finałowej VI edycji Nagrody im.
Jana Rodowicza „Anody” z rozpisaniem
dokładnego scenariusza uroczystości wraz z
timingiem dla prowadzącego oraz zestawem
materiałów audiowizualnych na potrzeby
transmisji i reżyserowaniem całości
przedsięwzięcia w Sali pod Liberatorem w dniu 5
marca 2017 r.
Nie

2 000,00

31.05.2017 Grzegorz Jasiński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
zasad edycji dokumentów źródłowych oraz
merytorycznego opracowania meldunków
sytuacyjnych dowódcy Powstania Warszawskiego
z sierpnia i września 1944 r. na potrzeby serii
wydawniczej „Źródła polskie do Powstania
Warszawskiego”.
Nie

6 000,00

31.05.2017 Andrzej Chmielarz

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
zasad edycji dokumentów źródłowych oraz
merytorycznego opracowania rozkazów
organizacyjnych dowódcy Powstania
Warszawskiego z sierpnia i września 1944 r. na
potrzeby serii wydawniczej „Źródła polskie do
Powstania Warszawskiego”.
Nie

6 000,00

27.02.2017

27.02.2017

15.03.2017 Marius Gudonis

27.02.2017

27.02.2017

03.04.2017 Łukasz Mojsak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci tłumaczenia
tekstów uzupełniających do publikacji
„Przewodnik po Muzeum Powstania
Warszawskiego” (aktualizacja 2017 r.) oraz
krótkich tekstów promocyjnych o MPW (na
potrzeby materiałów do gadżetów – znaczków
typu buttons) wraz z ich adaptacją dla
obcojęzycznego odbiorcy.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przetłumaczenia z języka polskiego na język
angielski tekstu książki „Architekturki. Powojenne
budynki warszawskie” (ok. 121 000 znaków ze
spacjami).
Nie

135

4 000,00

27.02.2017

27.02.2017

Przemysław Nowakowski Filip
31.05.2017 Kasperaszek

1. Autorzy zobowiązują się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
scenariuszy dwóch odcinków o numerach 6 i 7
serialu telewizyjnego w języku polskim
opowiadającego o Armii Krajowej
odpowiadającego długości 50 minut (w
standardowym zapisie scenariuszowym i
objętości 50-60 stron każdy) zwanych dalej
łącznie „Utworem” lub „Scenariuszami”,
będących rozwinięciem streszczeń zawartych w
przyjętym uprzednio przez Zamawiającego
projekcie tego serialu, do którego Zamawiający
posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe w
szczególności prawo do sporządzenia opracowań
w postaci Scenariusza lub w postaci utworu
audiowizualnego - serialu telewizyjnego.2.
Poprzez Scenariusz należy rozumieć materiał
literacki mogący być podstawą realizacji serialu
telewizyjnego określonego w ust. 1 wraz z
dialogami, ewentualnymi didaskaliami, opisem
akcji, postaci, miejsc i czasu fabuły.
Nie

100 000,00

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

27.02.2017

15.05.2017 Przemysław Nowakowski

1. Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworu w postaci napisania
scenariusza pierwszego odcinka serialu
telewizyjnego w języku polskim opowiadającego
o Armii Krajowej odpowiadającego długości 50
minut (w standardowym zapisie scenariuszowym i
objętości 50-60 stron każdy), zwanego dalej
„Utworem” lub „Scenariuszem”, będącego
rozwinięciem streszczeń zawartych w przyjętym
uprzednio przez Zamawiającego projekcie tego
serialu, do którego Zamawiający posiada wszelkie
autorskie prawa majątkowe w szczególności
prawo do sporządzenia opracowań w postaci
Scenariusza lub w postaci utworu
audiowizualnego - serialu telewizyjnego.
Nie

25 000,00

31.05.2017 Monika Borzym

Artysta - Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów
w postaci zarejestrowania linii wokalnych do
Albumu z utworami Mariusza Obijalskiego do
tekstów Anny Świrszczyńskiej oraz
współprodukowania go wraz z Mariuszem
Obijalskim dla Zamawiającego. Album
przeznaczony jest do zwielokrotniania na Płytach
oraz do rozpowszechniania w inny, przewidziany
umową sposób, zawierający utrwalony dźwięk
wykonania Utworów przez Artystę – Wykonawcę Nie

20 000,00

27.02.2017

06.03.2017

27.02.2017

06.03.2017

05.08.2017 Andrzej Seweryn

Zamawiający zamawia, a Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego dzieła w postaci przygotowania i
artystycznego wykonanai roli pod nazwą roboczą
'Polina' w spektaklu teatralnym pod tytułem
roboczym 'Dzienniki czeczeńskie' w reż. Iwana
Wyrypajewa (zwanego dalej 'spektaklem')
realizowanego w ramach obchodów 73. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
Nie

33 000,00

31.03.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą odpowiedzi na pytanie „Na czym
polegała retoryka antysemicka w czasach PRL-u?”
oraz poprowadzenie spotkania organizowanego
w ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań w
dniu 31 marca 2017 r. o godz. 18.30 w
Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego w
Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: „Antysemityzm w PRL – źródła i
skutki”.
Nie

550

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

31.03.2017 Anna Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
zaprojektowania pocztówki Warszawy w formie
harmonijki, składającej się z 12 pojedynczych
perforowanych pocztówek oraz 3 wzorów
pojedynczej pocztówki Warszawy wraz ze
specyfikacją projektów do druku,
zaprojektowania 3 wzorów magnesu wraz ze
specyfikacją projektu do druku oraz
zaprojektowanie gry memory (w tym kartoniki,
instrukcję oraz pudełko do gry) wraz ze
specyfikacją projektu do druku i przekazaniem
Zamawiającemu w formie plików otwartych oraz
w pliku PDF.
Nie

5 500,00

10.05.2017 Piotr Madajczyk

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Aktualny stan badań nad
Powstaniem Warszawskim” i wygłoszenie go
podczas konferencji „Powstanie Warszawskie
1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i Niemczech”,
która odbędzie się w Heidelbergu w dniach 9 – 10
maja 2017 r.
Nie

5 440,00

10.05.2017 Tomasz Stefanek

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Historia recepcji
Powstania Warszawskiego w Niemczech” i
wygłoszenie go podczas konferencji „Powstanie
Warszawskie 1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i
Niemczech”, która odbędzie się w Heidelbergu w
dniach 9 – 10 maja 2017 r.
Nie

5 440,00

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

09.05.2017 Patrycja Grzebyk

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Zbrodnie nierozliczone –
historia niemieckiej okupacji w Polsce” i
wygłoszenie go podczas konferencji „Powstanie
Warszawskie 1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i
Niemczech”, która odbędzie się w Heidelbergu w
dniach 9 – 10 maja 2017 r.
Nie

5 550,00

09.05.2017 Igor Kąkolewski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Zbrodnie nierozliczone –
historia niemieckiej okupacji w Polsce” i
wygłoszenie go podczas konferencji „Powstanie
Warszawskie 1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i
Niemczech”, która odbędzie się w Heidelbergu w
dniach 9 – 10 maja 2017 r.
Nie

5 440,00

09.05.2017 Marek Lasota

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Walka o wolność i
tożsamość – Powstanie Warszawskie wobec
dwóch totalitaryzmów” i wygłoszenie go podczas
konferencji „Powstanie Warszawskie 1944. Stan
badań i wiedzy w Polsce i Niemczech”, która
odbędzie się w Heidelbergu w dniach 9 – 10 maja
2017 r.
Nie

5 440,00

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

10.05.2017 Hanna Nowak-Radziejowska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Dlaczego Powstanie
Warszawskie jest wciąż tak mało znane w
Niemczech?” i wygłoszenie go podczas
konferencji „Powstanie Warszawskie 1944. Stan
badań i wiedzy w Polsce i Niemczech”, która
odbędzie się w Heidelbergu w dniach 9 – 10 maja
2017 r.
Nie

5 550,00

10.05.2017 Piotr Mateusz Cywiński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Dlaczego Powstanie
Warszawskie jest wciąż tak mało znane w
Niemczech?” i wygłoszenie go podczas
konferencji „Powstanie Warszawskie 1944. Stan
badań i wiedzy w Polsce i Niemczech”, która
odbędzie się w Heidelbergu w dniach 9 – 10 maja
2017 r.
Nie

5 440,00

09.05.2017 Philipp Marti

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Heinz Reinefarth: Kat
Warszawy czy wzorowy obywatel”” i wygłoszenie
go podczas konferencji „Powstanie Warszawskie
1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i Niemczech”,
która odbędzie się w Heidelbergu w dniach 9 – 10
maja 2017 r.
Nie

5 550,00

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

09.05.2017 Klaus Ziemer

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Walka o wolność i
tożsamość – Powstanie Warszawskie wobec
dwóch totalitaryzmów?” i wygłoszenie go
podczas konferencji „Powstanie Warszawskie
1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i Niemczech”,
która odbędzie się w Heidelbergu w dniach 9 – 10
maja 2017 r.
Nie

5 550,00

02.10.2017 Robert Czajka

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
zaprojektowania angielskiej wersji layoutu książki
pt. „Architekturki. Powojenne budynki
warszawskie” oraz wykonanie składu i łamania
książki na podstawie dostarczonego przez
Zamawiającego tekstu w wersji angielskiej,
ponadto nanoszenie uwag korektora angielskiego
na makiecie książki, a także pełnienie autorskiego
nadzoru na każdym etapie projektu – w tym:
przygotowanie plików do druku, przekazanie
Zamawiającemu otwartych plików drukarskich nie
później niż 14 dni po zakończeniu projektu.
Nie

5 000,00

20.05.2017 Łukasz Rostkowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów: GAJ
(feat. Natalia Grosiak), RAJSKI DESER oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

2 800,00

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

20.05.2017 Michalina Aleksandra Furtak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów: W
NASZYM DOMU NIE MA DRZWI, ZABAW SIĘ W
MÓJ ŚWIAT, KTO TAM U CIEBIE JEST?, oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

6 720,00

20.05.2017 Przemysław Borowiecki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

1 790,00

20.05.2017 Piotr Łyszkiewicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

895

20.05.2017 Jędrzej Łaciak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

895

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

20.05.2017 Michał Karbowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

895

20.05.2017 Marcin Ciupidro

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

895

20.05.2017 Marcin Sojka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

895

20.05.2017 Michał Wandzilak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ wraz z
zespołem podczas koncertu nowOsiecka
organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Pokoju
na lato.
Nie

1 790,00

06.03.2017

06.03.2017

17.03.2017

06.03.2017

06.03.2017

17.03.2017

20.05.2017 Jakub Kozak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci przygotowania aranży utworów oraz
artystyczne ich wykonanie i występ podczas
koncertu otwarcia Pokój na lato organizowanego
w dniu 20 maja 2017 r.
Nie

560

30.04.2017 Aleksandra Trochimowicz

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła o
charakterze pracy twórczej w myśl przepisów
ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.) polegającego na
opracowaniu programu prac konserwatorsko restauratorskich oraz wykonaniu na jego
podstawie dzieła obejmującego konserwację
pięciu fragmentów graffiti znajdujących się w
celach dawnego aresztu śledczego MBP w
piwnicach budynku Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Nie

7 144,00

09.05.2017 Maren Roger

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Zbrodnie nierozliczone –
historia niemieckiej okupacji w Polsce” i
wygłoszenie go podczas konferencji „Powstanie
Warszawskie 1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i
Niemczech”, która odbędzie się w Heidelbergu w
dniach 9 – 10 maja 2017 r.
Nie

5 550,00

20.03.2017

21.03.2017

21.03.2017

20.03.2017

21.03.2017

21.03.2017

27.08.2017 Tomasz Zin

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
projektu oprawy multimedialnej oraz reżyserii
multimediów podczas koncertów w Pokoju na
lato organizowanych według harmonogramu:
20.05.2017 r. – koncert nowOsiecka, 27.05.2017
r. – koncert Kortez, 24.06.2017 r. – koncert Albo
Inaczej, 15.07.2017 r. – koncert Młynarski plays
Młynarski, 18.08.2017 r. – koncert Nosowska,
27.08.2017 r. – koncert Voo Voo.

Nie

3 360,00

10.05.2017 Kazimierz Wóycicki

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Dlaczego Powstanie
Warszawskie jest wciąż tak mało znane w
Niemczech?” i wygłoszenie go podczas
konferencji „Powstanie Warszawskie 1944. Stan
badań i wiedzy w Polsce i Niemczech”, która
odbędzie się w Heidelbergu w dniach 9 – 10 maja
2017 r.
Nie

5 550,00

10.05.2017 Christoph Klessmann

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Historia recepcji
Powstania Warszawskiego w Niemczech” i
wygłoszenie go podczas konferencji „Powstanie
Warszawskie 1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i
Niemczech”, która odbędzie się w Heidelbergu w
dniach 9 – 10 maja 2017 r.
Nie

5 550,00

21.03.2017

22.03.2017

27.03.2017

21.03.2017

22.03.2017

27.03.2017

10.05.2017 Hans-Jürgen Bömelburg

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Historia recepcji
Powstania Warszawskiego w Niemczech” i
wygłoszenie go podczas konferencji „Powstanie
Warszawskie 1944. Stan badań i wiedzy w Polsce i
Niemczech”, która odbędzie się w Heidelbergu w
dniach 9 – 10 maja 2017 r.
Nie

5 550,00

31.03.2017 Przemysław Gasztold

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu
komunizm generował zachowania antysemickie?
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 31 marca 2017
r. o godzinie 18:00 w Audytorium JanaNowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Antysemityzm
w PRL-u – źródła i skutki.
Nie

220

31.03.2017 Marcin Zaremba

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą przedstawienia i analizy źródeł dotyczących
tematu antysemityzmu w czasach PRL-u oraz
wzięcie udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 31 marca 2017 r. o
godzinie 18:00 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Antysemityzm
w PRL-u – źródła i skutki.
Nie

220

27.03.2017

27.03.2017

27.03.2017

27.03.2017

20.05.2017 Jerzy Ryszard Gruchot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
graficznego książki „Historia Militarna Powstania
Warszawskiego” A. Borkiewicza.
Nie

10 300,00

22.06.2017 Wojciech Koss

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
graficznego książki „Historia Militarna Powstania
Warszawskiego”
A. się
Borkiewicza.
Nie
Autor zobowiązuje
do wykonania na rzecz

21 000,00

28.03.2017

07.04.2017

05.08.2017 Dariusz Adamski

29.03.2017

29.03.2017

30.04.2017 Artur Skowroński

Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskiego projektu scenografii świetlnej,
stworzenia rysunków oraz planu technicznego
montażu świateł scenicznych, a także reżyserii i
realizacji światła podczas prób i spektakli
przedstawienia pn. roboczą „Dzienniki
czeczeńskie” w reż. Iwana Wyrypajewa,
realizowanego w Muzeum Powstania
Warszawskiego w Sali pod Liberatorem z okazji
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania i
dostarczenia wstępnego projektu znaku
graficznego (logotypu) imprezy „Masa
Powstańcza 2017”.
Nie

6 000,00

500

29.03.2017

29.03.2017

31.05.2017 Mariusz Obijalski

Producent Muzyczny zobowiązuje się
wyprodukować na rzecz Zamawiającego Album
przeznaczony do zwielokrotniania na Płytach oraz
do rozpowszechniania w inny, przewidziany
umową sposób, zawierający utrwalony dźwięk
wykonania Utworów przez Monikę Borzym, z
utworami Mariusza Obijalskiego do tekstów Anny
Świrszczyńskiej. Album przeznaczony jest do
zwielokrotniania na Płytach oraz do
rozpowszechniania w inny, przewidziany umową
sposób, zawierający utrwalony dźwięk wykonania
Utworów przez Artystę – Wykonawcę.
Nie

29.03.2017

29.03.2017

03.04.2017 Rafał Grabowski

31.03.2017

31.03.2017

30.04.2017 Sebastian Bieganik

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci wykonania
projektów graficznych do kampanii #63PL w tym
szczególnie: banerów internetowych, plików typu
GIF, według specyfikacji dostarczonej przez Grupę
Onet – partnera akcji.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania i
dostarczenia wstępnego projektu znaku
graficznego (logotypu) imprezy „Masa
Powstańcza 2017”.
Nie

15.04.2017 Jacek Purchla

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
wstępu do angielskiej wersji albumu „Czekając na
odbudowę. Warszawa 1945 – 1950 w obiektywie
Karola Pęcherskiego”.
Nie

03.04.2017

03.04.2017

28 000,00

385

500

1 100,00

06.04.2017

06.04.2017

06.04.2017

06.04.2017

Aleksandra Kot Justyna
08.05.2017 Czerniakowska Michał Paszke

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
projektu uzupełniającego do tegorocznej
wystawy „Zachowajmy ich w pamięci” w postaci
trzech dodatkowych punktów świetlnych w
płaszczyźnie nawierzchni wraz z koncepcją,
projektem architektonicznym, planem
zagospodarowania terenu oraz nadzorem
autorskim.
Nie

3 690,00

25.04.2017 Jakub Majmurek

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie: Co możemy
powiedzieć dziś, na temat obecnego kina
amerykańskiego i europejskiego w kontekście
Zagłady? Oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
„Warszawa Dwóch Powstań” w dniu 25 kwietnia
2017 r. o godz. 18.30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Hollywood i
kino europejskie wobec Holocaustu”.
Nie

220

06.04.2017

06.04.2017

06.04.2017

06.04.2017

06.04.2017

06.04.2017

25.04.2017 Joanna Ostrowska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób
przedstawiana jest Zagłada Żydów w czasie II
wojny światowej w światowym kinie i
popkulturze? oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu „Warszawa Dwóch Powstań” w dniu 25
kwietnia 2017 r. o godz. 18.30 w Audytorium Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Hollywood i
kino europejskie wobec Holocaustu”.
Nie

220

18.04.2017 Marcin Kiedo

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
autorskiego scenariusza i stworzenia animacji
będącej klipem promocyjnym wydarzenia –
otwarcie pawilonu artystyczno-kulturalnego
„Pokój na lato”. 30 sekundowy klip zostanie
wykonany i dostarczony w postci pliku .avi w
rozdzielczości 1280 x 610 px, zgodnie z
przekazanymi wymogami technicznymi do dnia
18 kwietnia 2017 r.

Nie

700

15.06.2017 Jerzy Skakun

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
wprowadzenia aktualizacji wersji polskiej i
angielskiej „Przewodnika po Muzeum Powstania
Warszawskiego”, w tym zaprojektowania dwóch
nowych rozkładówek (kalendarium, pamiątek)
oraz okładki.

Nie

1 650,00

10.04.2017

10.04.2017

11.04.2017

10.04.2017

10.04.2017

11.04.2017

20.05.2017 Justyna Woźniak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskiego projektu charakteryzacji oraz
kostiumu (wg specyfikacji stanowiącej załącznik
nr 1 do umowy) osoby prowadzącej inaugurację
Pokoju na Lato i koncert otwarcia w dniu 20 maja
2017 r.
Nie

1 200,00

20.05.2017 Justyna Dżbik-Kluge

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci stworzenia autorskiego scenariusza części
mówionej imprezy inauguracyjnej Pokoju na Lato
oraz poprowadzenia konferansjerki w dniu 20
maja 2017 r.
Nie

1 500,00

25.04.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą przedstawienia problematyki
Holocaustu w kinie amerykańskim i europejskim
oraz poprowadzenie spotkania organizowanego
w ramach cyklu „Warszawa Dwóch Powstań” w
dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 18.30 w
Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego w
Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: „Hollywood i kino europejskie wobec
Holocaustu”.
Nie

550

12.04.2017

13.04.2017

14.04.2017

12.04.2017

13.04.2017

14.04.2017

25.04.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konwersji z
2D na 3D 96 szt. fotografii ze zbiorów fototeki
Muzeum Powstania Warszawskiego na potrzeby
organizacji wystawy: 'GETTO WARSZAWSKIE cz. I i
cz. II' wraz z wykonaniem masek
roboczychokreślających głębię trójwymiarowości
fotografii.
Nie

6 800,00

19.05.2017 Mateusz Weber

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty, autorskiego opracowania i interpretacji
wybranych utworów oraz udziału w próbach
muzycznych w ramach organizacji akcji muzycznej
pt. „Śpiewanki Osieckowe”.
Nie

1 100,00

19.05.2017 Joanna Ewa Zawłocka

Wykonawca zobowiązuje się do autorskiego
opracowania wybranych utworów autorstwa
Agnieszki Osieckiej (w tym udział w próbach) oraz
interpretacji i artystycznego wykonania tych
utworów w charakterze wykonawcy – wokalisty w
ramach akcji muzycznej pt. „Śpiewanki
Osieckowe.
Nie

1 100,00

14.04.2017

14.04.2017

14.04.2017

14.04.2017

19.05.2017 Magdalena Smalara

Autor zobowiązuje się do autorskiego wyboru
repertuaru oraz dostosowania tekstów utworów
autorstwa Agnieszki Osieckiej na potrzeby
prezentacji w trakcie koncertu, a także
opracowania utworów autorstwa Agnieszki
Osieckiej na zespół wokalno-instrumentalny oraz
artystycznego wykonania tych utworów w
charakterze prowadzącego i wokalisty (w tym
udziału w próbach muzycznych) w ramach akcji
muzycznej pt. „Śpiewanki Osieckowe” w dniu 19
maja 2017 r. w Parku Skaryszewskim im. I. J.
Paderewskiego.
Nie

2 000,00

19.05.2017 Jacek Zawada

Autor zobowiązuje się do autorskiego wyboru
repertuaru oraz opracowania wybranych
utworów autorstwa Agnieszki Osieckiej na zespół
wokalno-instrumentalny oraz artystycznego
wykonania utworów w charakterze
prowadzącego i wokalisty (w tym udziału w
próbach muzycznych) w ramach akcji muzycznej
pt. „Śpiewanki Osieckowe” w dniu 19 maja 2017
r. w Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego. Nie

1 800,00

19.04.2017

19.04.2017

24.04.2017

19.04.2017

19.04.2017

24.04.2017

25.04.2017 Jakub Moroz

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą analizy sposobów przedstawienia
problematyki Zagłady Żydów w czasie II wojny
światowej we współczesnym filmie i popkulturze
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 25 kwietnia
2017 r. o godz. 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Hollywood i
kino europejskie wobec Holocaustu”.
Nie

220

25.05.2017 Ewa Biernacka

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci redakcji
merytorycznej oraz redakcji o charakterze
stylistyczno-językowym, obejmującej
wyeliminowanie ewentualnych błędów i
nieprawidłowości ortograficznych powstałych po
składzie książki „Powstanie warszawskie. Zarys
działań natury wojskowej” A. Borkiewicza
tekstów: recenzji historycznych i wydawniczych
dzieła, aneksów (I – VII), bibliografii, spisu treści
oraz opracowania tekstów informacyjnych o
książce.
Nie

3 446,00

24.05.2017 Ewa Godlewska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci składu i
kompozycji graficznej trzech okładek wraz z
logotypem BRADL oraz wszystkimi tekstami na
potrzeby drugiego albumu serii komiksowej Bradl. Nie

715

25.04.2017

25.04.2017

25.04.2017

24.04.2017

25.04.2017

25.04.2017

22.05.2017 Paweł Przemysław Cebrykow

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przeredagowania, zgodnie z zasadami kartografii,
28 map (23 mapy formatu strony książki: 189/266
mm, 5 map rozkładanych do formatu 375/266
mm) i dostosowania ich do projektu graficznego
nowego wydania książki Adama Borkiewicza
„Powstanie Warszawskie. Zarys działań natury
wojskowej”.
Nie

3 000,00

19.05.2017 Wojciech Bylica

Wykonawca zobowiązuje się do autorskiego
opracowania aranżacji muzycznych na zespół
wokalno-instrumentalny wybranych utworów
autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz artystycznego
wykonania utworów w charakterze wykonawcy –
perkusisty i kierownika zespołu instrumentalnego
(w tym udziału w próbach muzycznych) w ramach
akcji muzycznej pt. „Śpiewanki Osieckowe” w
dniu 19-05-2017 r. w Parku Skaryszewskim im. I. J.
Paderewskiego.
Nie

1 500,00

19.05.2017 Piotr Świerzbiński

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w
zakresie autorskiego opracowania na zespół
wokalno-instrumentalny wybranych utworów
autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz artystycznego
wykonania utworów w charakterze wykonawcy –
gitarzysty (w tym udziału w próbach muzycznych)
w ramach akcji muzycznej pt. „Śpiewanki
Osieckowe” w dniu 19-05-2017 r. w Parku
Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
Nie

1 000,00

25.04.2017

25.04.2017

19.05.2017 Andrzej Solarski

26.04.2017

26.04.2017

31.05.2017 Agnieszka Jaremczak

27.04.2017

27.04.2017

19.05.2017 Marcin Ptak

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w
zakresie autorskiego opracowania na zespół
wokalno-instrumentalny wybranych utworów
autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz artystycznego
wykonania utworów w charakterze wykonawcy –
gitarzysty basowego (w tym udziału w próbach
muzycznych) w ramach akcji muzycznej pt.
„Śpiewanki Osieckowe” w dniu 19.05.2017 r. w
Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
tekstów do wystawy „1000 pamiątek”, w ilości ok.
593 tekstów w objętości ok. 106 stron
rozliczeniowych (po 1800 znaków każda), w
oparciu o materiał merytoryczny dostarczony
przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci realizacji
dźwięku podczas prób i koncertu pt. „Śpiewanki
Osieckowe”.
Nie

1 000,00

5 000,00

818

28.04.2017

08.05.2017

28.04.2017

08.05.2017

19.06.2017 Paulina Derecka-Sitnik

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
zaprojektowania lay-outu albumu muzycznego
Moniki Borzym „jestem przestrzeń”, wydawanego
przez Muzeum Powstania Warszawskiego w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, a w szczególności:
zaprojektowania okładki i książeczki albumu z
uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego,
przygotowania składu i nanoszenia poprawek,
wyboru surowców produkcyjnych i opracowania
specyfikacji technicznej wykonania albumu,
przygotowania albumu do druku i tłoczenia,
zaprojektowania dwóch nośników promocyjnych
(np. szablonu na profil Instagram, banneru
internetowego, coveru photo, reklamy prasowej
itp.). Autor zobowiązuje się do przekazania
Zamawiającemu wszystkich plików produkcyjnych
albumu w formie otwartej i w pdf.
Nie

5 000,00

09.06.2017 Łukasz Chachulski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci konsultacji
naukowej rozdziału pt. „Atlas” do
przygotowywanej publikacji pt. „Zawsze głodni
Warszawy. Przewodnik/atlas po jadalnych
roślinach stolicy” – obejmujących merytoryczne
uwagi i komentarze do opisów botanicznych
ponad 100 gatunków roślin (w 72 hasłach)
zawartych w wymienionym rozdziale publikacji.

3 077,00

Nie

09.05.2017

10.05.2017

09.05.2017

10.05.2017

15.07.2017 Anna Met

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskiego projektu scenografii i nadzoru nad jej
realizacją na potrzeby wystawienia spektaklu
teatralnego pt. „Dzienniki czeczeńskie” w reż.
Iwana Wyrypajewa (zwanego dalej
„spektaklem”), realizowanego w Muzeum
Powstania Warszawskiego w Sali pod Liberatorem
z okazji obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Nie

4 000,00

23.05.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zagadnień ukazanych w
filmie dokumentalnym pt. „Tora i miecz” w reż.
Anny Ciałowicz, Roberta Kaczmarka oraz
poprowadzenia spotkania organizowanego w
ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu
23 maja 2017 r. o godz. 18.30 w Audytorium Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Pokaz
specjalny filmu dokumentalnego pt. „Tora i
miecz”.
Nie

550

10.05.2017

10.05.2017

23.05.2017 Dawid Wildstein

10.05.2017

10.05.2017

02.06.2017 Anna Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytania stawiane w filmie
dokumentalnym pt. „Tora i miecz” w reż. Anny
Ciałowicz, Roberta Kaczmarka, emitowanego
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 23 maja
2017 r. o godz. 18.30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Pokaz
specjalny filmu dokumentalnego pt. „Tora i
miecz”.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
graficznego wystawy „Zawsze w biegu. Jan
Rodowicz Anoda” w formie wystawy zewnętrznej
(10 plansz w formacie B1), z wykorzystaniem
nowego materiału ikonograficznego i tekstowego
w ramach VI edycji Nagrody im. Jana Rodowicza
„Anody”.
Nie

29.05.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci retuszu,
naprawy i skanowania 233 szt. fotografii ze
zbiorów Andrzeja Zawady z kolekcji „Wietnam”,
„Indie cz. II”, „Cejlon cz. II”, „Birma”, „Chiny”,
„Pakistan” oraz „zdjęcia niezidentyfikowane” w
tym konwersji z 2 D na 3 D elementów
uszkodzonych wraz z wykonaniem masek
roboczych określających głębie trójwymiarowości
fotografii.
Nie

11.05.2017

11.05.2017

220

2 050,00

6 757,00

12.05.2017

15.05.2017

12.05.2017

15.05.2017

23.05.2017 Robert Piotr Kaczmarek

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu stanowiącego
omówienie zagadnień ukazanych w autorskim
filmie dokumentalnym pt. „Tora i miecz” w reż.
Anny Ciałowicz, Roberta Kaczmarka,
emitowanego podczas spotkania organizowanego
w ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań w
dniu 23 maja 2017 r. o godz. 18.30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
Pokaz specjalny filmu dokumentalnego pt. „Tora i
miecz”.
Nie

220

25.05.2017 Aleksandra Płocińska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania projektów graficznych w wersji
elektronicznej oraz do druku: zaproszenia,
plakatu otwarcia, afiszu koncertowego,
dwudziestu trzech ilustracji na potrzeby promocji
na Facebooku, dziesięciu ilustracji na potrzeby
promocji na Instragamie, ogólnej rozpiski
informacyjnej, ośmiu reklam dla patronów
medialnych – Gazety Stołecznej i Co Jest Grane
oraz elementów do spotu tramwajowego na
potrzeby działalności pawilonu kulturalno –
rekreacyjnego „Pokój na lato”.
Nie

4 400,00

16.05.2017

16.05.2017

23.05.2017 Piotr Gontarczyk

16.05.2017

16.05.2017

02.06.2017 Aleksander Kann

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą analizy zagadnień poruszonych w filmie
dokumentalnym pt. „Tora i miecz” w reż. Anny
Ciałowicz, Roberta Kaczmarka emitowanego
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 23 maja
2017 r. o godz. 18.30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Pokaz
specjalny filmu dokumentalnego pt. „Tora i
miecz”.
Nie
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci retuszu 16
sztuk fotografii dla zilustrowania wprowadzenia
do wersji angielskiej albumu „Czekając na
odbudowę”.
Nie

19.06.2017 Aleksandra Kot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
opracowania przeformatowania wystawy
„Powstanie Warszawskie” na potrzeby
dostosowania plansz do ekspozytorów podczas
prezentacji na 41. Sesji Komitetu Światowego
Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

16.05.2017

16.05.2017

Nie

220

1 755,00

1 320,00

17.05.2017

18.05.2017

17.05.2017

18.05.2017

01.08.2017 Klementyna Ewa Umer

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty w akcji muzycznej pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

2 000,00

01.08.2017 Piotr Henryk Pieron

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty solowego w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

2 000,00

18.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

01.08.2017 Ewa Joanna Puchalska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (chór) w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

800

01.08.2017 Andrzej Marusiak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (chór) w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

800

18.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

01.08.2017 Marta Czarkowska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (chór) w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

800

01.08.2017 Anna Grabowska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (chór) w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

800

18.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

01.08.2017 Joanna Karpińska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (chór) w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

800

01.08.2017 Wojciech Pulcyn

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci współpracy w zakresie opracowania na
zespół wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udziału w charakterze
wykonawcy – kontrabasisty w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

1 300,00

19.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

01.08.2017 Robert Lipka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci współpracy w zakresie opracowania na
zespół wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udziału w charakterze
wykonawcy – akordeonisty w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

1 300,00

01.08.2017 Damian Marat

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci współpracy w zakresie opracowania na
zespół wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udziału w charakterze
wykonawcy – trębacza w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

1 300,00

Nie

19.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

01.08.2017 Małgorzata Szarlik-Woźniak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci współpracy w zakresie opracowania na
zespół wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udziału w charakterze
wykonawcy – skrzypaczki w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

1 300,00

01.08.2017 Tadeusz Romuald Czechak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci współpracy w zakresie opracowania na
zespół wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udziału w charakterze
wykonawcy – gitarzysty i banjolinisty w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia
2017 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

1 300,00

19.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

01.08.2017 Marta Julia Maślanka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci współpracy w zakresie opracowania na
zespół wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udziału w charakterze
wykonawcy – cymbalistki w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

1 300,00

01.08.2017 Andrzej Szczepan Borzym

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania aranżacji wokalnych
repertuaru powstańczego na Chór Warszawiaków
i Warszawski Chór Opery Kameralnej,
przygotowania chórzystów do występu oraz
udziału w charakterze wykonawcy – dyrygenta w
akcji muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia
2017 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

5 000,00

19.05.2017

19.05.2017

01.08.2017 Adrian Grassmann

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania koncepcji z zakresu
rozwiązań akustycznych oraz udziału w
charakterze reżysera dźwięku w akcji muzycznej
pt. „Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 roku
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, w tym: ? przeprowadzenia prób
akustycznych i muzycznych, ? współpracy z
zespołem wokalno-instrumentalnym,?
współpracy organizacyjnej w zakresie realizacji
założeń technicznych imprezy muzycznej.Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie rejestrowane
oraz transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechniane w sieci Internet.
Nie

1 700,00

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowanie scenariusza konferencji prasowej
oraz przeprowadzenia spotkania prasowego,
którego tematem będzie otwarcie „Pokoju na
lato”
Nie

742

15.05.2017

15.05.2017

16.05.2017 Justyna Dżbik-Kluge

18.05.2017
22.05.2017

18.05.2017
22.05.2017

PRO-PRINT Usługi Poligraficzne
31.05.2017 Piotr Piwkowski
Druk pocztówek wraz z dostawą.
30.06.2017 Rosnowski Gift Sp. z o.o.
Wykonanie gry memo wraz z dostawą

Nie
Nie

6 900,00
15 676,35

19.05.2017

19.05.2017

31.12.2017 OMIKRON Sp. z o.o.

Nie

17 232,30

Druk wraz z sukcesywną dostawą newslettera

05.04.2017

05.04.2017

31.12.2017 Partner Monika Zapendowska Sukcesywna dostawa materiałów biurowych.

Nie

73 952,53

21.04.2017

21.04.2017

WŁODARCZYK DIZAJN Karolina Projekt wraz z wykonaniem wystawy '1000
25.07.2017 Chyziak Włodarczyk
pamiątek'

Nie

166 481,00

10.04.2017 Bożydar Rassalski

Zakup fotografii wraz z przeniesieniem autorskich
praw majątkowych na wszystkich polach
eksploatacji objętych umową.
Nie

4 400,00

25.04.2017 Monika Gaworczyk

Ryngraf srebrny z przedstawieniem Matki Boskiej
Ostrobramskiej i orłem w koronie. Na odwrocie
wydrapany napis 'WARSZAWA 1944 W
POWSTANIE' oraz przedstawienie syrenki
Nie

350

05.04.2017

03.04.2017

13.03.2017

05.04.2017

03.04.2017

Wykonawca wykona redakcje i korektę całości
angielskich tekstów albumu oraz tłumaczenia na
język angielski frag do albumu o tytule wersji
polskiej Czekając na odbudowę Warszawa 19451950 w obiektywie Karola Pęcherskiego
Poprowadzenie autorskiego spotkania z cyklu
'Podróże alternatywne' w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Poprowadzenie autorskiego spotkania z cyklu '10
najlepszych fotografii' w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Reżyseria dźwięku i realizacji dźwięku oraz
kompleksowej obsługi akustycznej, a także
wykonania wybranych prac technicznych przy
spektaklu teatralnym 'Dzienniki czeczeńskie' w
reż. Ivana Wyrypajewa. 1-5 sierpnia -Obchody 73
rocznicy

13.03.2017

30.04.2017 Keane Barry

03.04.2017

03.04.2017

Fiedler Travel Arkady Paweł
20.04.2017 Fiedler

04.04.2017

04.04.2017

13.04.2017 Lidia Popiel

07.04.2017

07.04.2017

05.08.2017 Technical Support Sp. z o.o.

07.04.2017

07.04.2017

Popfabryka usługi dla ludzkosci Przygotowanie wstępnego projektu graficznego
24.04.2017 Bartłomiej Felczak
(logotypu)na imprezę 'Masa Powstańcza 2017'.

Nie

7 380,00

Nie

615

Nie

600

Nie

6 000,00

Nie

500

18.04.2017

18.04.2017

15.12.2017 EMKA PLUS

18.04.2017

18.04.2017

15.08.2017 A PROPOS Marta Kuźmiak

Usługa polegająca na renowacji 43 mogił
powstańczych na terenie Cmentarza Wojskowego
na Powązkach w Warszawie. Realizacja w 2
częściach 1-do dnia 28.07.2017 , 2- do dnia
15.12.2017
Nie
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego usług obejmujących
produkcję spektaklu teatralnego pod nazwą
Dzienniki czeczeńskie w ramach 73 rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
Nie

Agencja Artystyczna Nanu Art
20.05.2017 Jagodzińska

Wykonawca wykona dzieło na potrzeby koncertu
nowOsiecka odbywającego się w Pokoju na Lato
w dniu 20.05.2017 stworzenie aranżacji utworów
wg listy zg. z załącznikiem umowy, zaangażowanie
we własnym zakresie zespołu THE VOICES w celu
artystycznego wykonania koncertu w dniu
20.05.2017
Nie

2 829,00

20.05.2017 Kayax Tomasz Grewiński

Wykonawca wykona dzieło na potrzeby koncertu
nowOsiecka odbywającego się w Pokoju na Lato
w dniu 20.05.2017 stworzenie aranżacji utworów
wg listy zg z załącznikiem umowy, zaangażowanie
we własnym zakresie Artystę Krzysztofa
Zalewskiego w celu artystycznego wykonania
koncertu w dniu 20.05.2017
Nie

7 380,00

20.05.2017 YMUSIC

Wykonawca wykona dzieło na potrzeby koncertu
nowOsiecka odbywającego się w Pokoju na Lato
w dniu 20.05.2017 , artystyczne wykonanie
utworów, zaangażowanie we własnym zakresie
Artystę Natalii Grosiak w celu artystycznego
wykonania koncertu w dniu 20.05.2017
Nie

7 380,00

19.04.2017

19.04.2017

19.04.2017

19.04.2017

19.04.2017

19.04.2017

107 131,77

5 994,00

19.04.2017

19.04.2017

19.04.2017

19.04.2017

24.04.2017

24.04.2017

11.05.2017

11.05.2017

20.05.2017 SUBITO Kamila Grott

Wykonawca wykona dzieło na potrzeby koncertu
nowOsiecka odbywającego się w Pokoju na Lato
w dniu 20.05.2017 stworzenie aranżacji utworów
wg listy zg z załącznikiem umowy, zaangażowanie
we własnym zakresie zespołu GROTT STRING
QUARTET w celu artystycznego wykonania
koncertu w dniu 20.05.2017
Nie

2 460,00

CONSENSUS-BUDOWNICTWO
15.05.2017 Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest nadzorowanie prac
związanych z przywróceniem stanu pierwotnego
alei głównej od ul.J.Sowińskiego oraz
podtrzymanie gwarancji na Aleję w związku z
udzieloną gwarancją po wystawie Zachowujmy
ich pamięć organizowane na w/w wymienionym
terenie przez MPW w okresie II połowa maja grudzień 2017

2 460,00

Nie

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
przez Artystę P.Zalewskiego na rzecz
Zamawiającego dzieła w postaci współpracy w
zakresie opracowania na zespół wokalno
Przemysław Zalewski Zalewski instrumentalny repertuaru wybranych utworów
19.05.2017 MUSIC
autorstwa A.Osieckiej w dniu 19.05.2017
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
graficznego 56 kart do gry i karty szyfrów,
projektu graficznego ulotek i plakatów oraz
opracowania grafiki nowej strony internetowej na
potrzeby akcji „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem
31.05.2017 Przemysław Liput
jesteś Ty!”.
Nie

1 200,00

14 500,00

13.04.2017

01.06.2017

01.06.2017

13.04.2017

01.06.2017

01.06.2017

20.12.2017 Anna Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu 9
wzorów graficznych newslettera w tym trzy
podwójne numery (na miesiące: czerwiec 2017,
lipiec 2017, sierpień 2017) oraz sześć
pojedynczych numerów (na miesiące: maj 2017,
wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017,
grudzień 2017, styczeń 2018) zawierających
kalendarium wydarzeń MPW wraz z ich
kompleksowym przygotowaniem do druku (w
tym czynności związane ze składem dtp oraz
przygotowanie pliku produkcyjnego w formacie
do druku).

Nie

7 545,00

30.06.2017 Piotr Winczewski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
tj. wyszukania, dostosowania do warunków
współczesnych oraz omówienia dydaktycznego 11
haseł o przedwojennych grach do
cotygodniowego zamieszczenia na nowej stronie
internetowej projektu „Raz, dwa, trzy
warszawiakiem jesteś Ty!” - edycja 2017.
Nie

800

28.06.2017 Klara Sielicka-Baryłka

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
ok. 40 tekstów/opisów (maksymalnie do 400
znaków) na rzecz aplikacji mobilnej „Pamięć
Miasta” poświęconej miejscom pamięci na
terenie Warszawy.
Nie

550

01.06.2017

01.06.2017

08.06.2017

09.06.2017

01.06.2017

01.06.2017

08.06.2017

09.06.2017

31.07.2017 Andrzej Chmielarz

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
merytorycznego opracowania rozkazów
operacyjnych i organizacyjnych dowódcy
Powstania Warszawskiego z sierpnia i września
1944 r. na potrzeby serii wydawniczej „Źródła
polskie do Powstania Warszawskiego”.

Nie

4 000,00

31.07.2017 Grzegorz Jasiński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
merytorycznego opracowania odezw i zarządzeń
dowódcy Powstania Warszawskiego z sierpnia i
września 1944 r. na potrzeby serii wydawniczej
„Źródła polskie do Powstania Warszawskiego”.
Nie

4 000,00

28.06.2017 Anna Sot

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci korekty
językowej baz danych dotyczących miejsc pamięci
wraz z ich opisami na rzecz aplikacji mobilnej
Pamięć Miasta na terenie Warszawie (ok. 380
rekordów w bazie Excel).
Nie

330

01.08.2017 Agnieszka Obst-Chwała

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
skrzypaczki w akcji muzycznej pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

1 300,00

09.06.2017

09.06.2017

09.06.2017

09.06.2017

01.08.2017 Małgorzata Gałuszka-Armata

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (chór) w akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet

Nie

800

01.08.2017 Leszek Kubiak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty w akcji muzycznej pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

800

09.06.2017

09.06.2017

09.06.2017

09.06.2017

01.08.2017 Mateusz Gołąb

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty w akcji muzycznej pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

800

01.08.2017 Jakub Caban

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty w akcji muzycznej pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2017 r. na placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet

Nie

800

12.06.2017

12.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

12.06.2017

12.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

31.08.2017 Andrzej Milewski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
plakatu/rysunku. Rysunek będzie nagrodą w
Wiślanym Rajdzie Rowerowym (trwa: 15.06 –
31.08.2017). Autor zobowiązuje się ponadto do
działań promocyjnych w swoich kanałach mediów
społecznościowych do końca trwania rajdu, czyli
do końca sierpnia 2017 r.
Nie

3 300,00

06.08.2017 Jakub Kozak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci skomponowania 5 dedykowanych
utworów muzycznych i muzycznej oprawy DJ-skiej
„Masy Powstańczej 2017” odbywającej się w dniu
6.08.2017 r.
Nie

500

26.06.2017 Sebastian Bieganik

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania i
dostarczenia ostatecznego projektu znaku
graficznego (logotypu – plik produkcyjny) imprezy
„Masa Powstańcza 2017”.
Nie

2 000,00

20.06.2017 Robert Kubiszyn

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy – BASS
w nagraniach płyty Moniki Borzym „jestem
przestrzeń”.
Nie

3 000,00

20.06.2017 Hubert Zemler

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
perkusja w nagraniach płyty Moniki Borzym
„jestem przestrzeń

4 000,00

Nie

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

13.06.2017

20.06.2017 Marta Zalewska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
skrzypce w nagraniach płyty Moniki Borzym
„jestem przestrzeń”.

Nie

1 320,00

20.06.2017 Michał Zaborski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
altówka w nagraniach płyty Moniki Borzym
„jestem przestrzeń”.

Nie

1 443,00

20.06.2017 Lucjan Szaliński-Bałwas

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
skrzypce w nagraniach płyty Moniki Borzym
„jestem przestrzeń”.

Nie

1 320,00

20.06.2017 Jerzy Wolochowicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wiolonczela w nagraniach płyty Moniki Borzym
„jestem przestrzeń”.

Nie

1 320,00

23.06.2017

23.06.2017

29.06.2017 Justyna Kowalska-Leder

23.06.2017

23.06.2017

29.06.2017 Maciej Barski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
omówieniem wybranych znaków dyskursywnych,
performatywnych i wizualnych przywołujących
skojarzenia z Zagładą a także przedstawienie
klucza doboru zagadnień opisanych w książce pt.
„Ślady Holocaustu w imaginarium kultury
polskiej” po red. Iwony Kurz, Justyny KowalskiejLeder, Małgorzaty Szpakowskiej, Pawła
Dobrosielskiego oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 29
czerwca 2017 r. o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
Zagłada a polska kultura - dyskusja o książce
'Ślady Holocaustu w imaginarium kultury
polskiej'.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci 10-15
autorskich fotografii, z wyraźną koncepcją
artystyczną autora. Zdjęcia na potrzeby
zgłoszenia pawilonu kulturalno-rekreacyjnego
„Pokój na lato” do konkursu „Warszawa w
kwiatach i zieleni 2017”.
Nie

220

350

23.06.2017

23.06.2017

23.06.2017

23.06.2017

29.06.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zagadnień poruszonych w
książce pt. „Ślady Holocaustu w imaginarium
kultury polskiej” pod red. Iwony Kurz, Justyny
Kowalskiej-Leder, Małgorzaty Szpakowskiej,
Pawła Dobrosielskiego oraz poprowadzenie
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 29 czerwca
2017 r. o godzinie 18:30 w Audytorium Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Zagłada a
polska kultura - dyskusja o książce 'Ślady
Holocaustu w imaginarium kultury polskiej'.
Nie

550

29.06.2017 Mateusz Werner

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą omówienia wybranych znaków
dyskursywnych, performatywnych i wizualnych
przedstawionych w książce pt. „Ślady Holocaustu
w imaginarium kultury polskiej” pod red. Iwony
Kurz, Justyny Kowalskiej-Leder, Małgorzaty
Szpakowskiej, Pawła Dobrosielskiego oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 29 czerwca 2017 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Zagłada a
polska kultura - dyskusja o książce 'Ślady
Holocaustu w imaginarium kultury polskiej'.
Nie

220

23.06.2017

23.06.2017

23.06.2017

23.06.2017

29.06.2017 Piotr Paziński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
przedstawieniem statusu śladów Holokaustu
pośród wielu znaków przeszłości w kulturze
polskiej oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 29 czerwca
2017 r. o godzinie 18:30 w Audytorium Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Zagłada a
polska kultura - dyskusja o książce 'Ślady
Holocaustu w imaginarium kultury polskiej'.

Nie

220

31.12.2017 Tobiasz Piątkowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego autorskiego dzieła w postaci
opracowania fabuły i przygotowania scenariuszy
dla tomu 3,4 oraz 5 w ramach kontynuacji
komiksowej serii wydawniczej Bradl tom 1 i Bradl
tom 2 (wydanych w 2017 roku) wraz z dialogami,
której kanwą będą autentyczne wątki z życia
Kazimierza Leskiego.
Nie

43 050,00

27.06.2017

28.06.2017

27.06.2017

28.06.2017

17.07.2017 Rafał Grabowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania koncepcji oprawy wizualnej
akcji muzycznej „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI” odbywającej się 1 sierpnia
2017 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie w
ramach 73. Rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, wyboru fragmentów video i
kompozycji 20 klipów video do 20 piosenek
powstańczych, ilustracji do 20 tekstów piosenek
powstańczych na podstawie materiałów
filmowych i tekstów dostarczonych przez
Zamawiającego oraz dostarczenia 20 plików
video. Strony uzgadniają, że Wydarzenie będzie
rejestrowane oraz transmitowane (lub
retransmitowane) przez stację telewizyjną
(Telewizję Polską), a także rozpowszechnianie w
sieci Internet.
Nie

1 100,00

01.08.2017 Ewelina Rzezińska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wokalisty (chór) w
akcji muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia
2017 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

800

29.06.2017

30.06.2017

30.06.2017

29.06.2017

01.08.2017 Jacek Iwaszko

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wokalisty w akcji
muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia
2017 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

800

30.06.2017

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zagadnień poruszonych w
sztuce „Dziennik czeczeński” autorstwa Poliny
Żerebcowej oraz książce „Mrówka w słoiku” a
także poprowadzenie rosyjskojęzycznej części
spotkania organizowanego w ramach prezentacji
obchodowych spektakli teatralnych w dniu 2
sierpnia 2017 r. o godz. 22.00 w hali B w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
Agnieszka Natalia Szypielewicz- Dziecko i wojna – dyskusja o sztuce Poliny
02.08.2017 Zagrodzka
Żerebcowej.
Nie

440

30.06.2017

14.07.2017 Marta Wawro

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci składu i
przygotowania do druku biogramów oraz mapki
wraz z listą miejsc pamięci na Woli rozdawanych
uczestnikom Marszu Pamięci 5 sierpnia 2017 r.

Nie

660

02.06.2017

02.06.2017

02.06.2017

02.06.2017

25.06.2017 Diana Ude

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 3 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 6 – 11 lat nt. „Leniwe niedziele z muzyką
świata”, organizowanych w dniach: 04-06-2017 r.,
11-06-2017 r., i 25-06-2017 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.2.
Czas trwania jednego spotkania wynosi 90 minut.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia spotkania do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania scenariusza spotkań,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych np. instrumentów muzycznych,
zdjęć, filmów, piosenek na nośniku cyfrowym
(pendrive), 3) ustalenia kwestii organizacyjnych,
technicznych i logistycznych prezentacji z
przedstawicielami Zleceniodawcy,4)
poprowadzenia spotkań w umówionym terminie. Nie

1 800,00

06.08.2017 Anna Tyrakowska-Kępińska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące
udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 73. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego
Nie

4 680,00

06.06.2017

06.06.2017

26.06.2017

06.06.2017

31.08.2017 Maksymilian Łazarowicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
przygotowawcze i porządkowe w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

5 265,00

07.06.2017 Konrad Pollesch

1.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania nt.
„Fotograficzne techniki szlachetne”,
organizowanego 07-06-2017 r. o godz. 19.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.2.
Czas trwania spotkania wynosi 90 minut.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia spotkania do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
przygotowania scenariusza spotkania tj. wyboru
autorskich fotografii wraz z przedstawieniem
związanych z nimi historii, techniki oraz celu ich
wykonania,2) przygotowania materiałów tj.
autorskich fotografii na nośniku cyfrowym
(pendrive),3) ustalenia kwestii organizacyjnych,
technicznych i logistycznych prezentacji z
przedstawicielami Zleceniodawcy,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

800

07.06.2017

07.06.2017

08.06.2017 Przemysław Dzienis

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Nowe kadry”, organizowanego 08-06-2017 r. o
godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.2. Czas trwania spotkania wynosi 90
minut. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia spotkania do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
przygotowania scenariusza spotkania tj. wyboru
autorskich fotografii wraz z przedstawieniem
związanych z nimi historii, techniki oraz celu ich
wykonania,2) przygotowania materiałów tj.
wybranych autorskich fotografii na nośniku
cyfrowym (pendrive),3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

600

07.06.2017

07.06.2017

29.12.2017 Piotr Markowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1)
koordynacji cyklu 'Warszawa stroszy piórka' w
roku 2017: produkcji wydarzeń, min.
terminowego przygotowania i koordynacji
prawidłowego obiegu umów podwykonawców
oraz koordynacji działań promocyjnych (w tym:
pisania tekstów informacyjnych, egzekwowania
ich pojawiania się w mediach społecznościowych i
www MPW, kontakt z uczestnikami wydarzeń),2)
koordynacji prac nad publikacją pod nazwą
roboczą: 'Zawsze głodni Warszawy. Przewodnik
po jadalnych roślinach stolicy' min. prace przy
produkcji książki (w tym: praca przy koordynacji
prac redakcyjnych, egzekwowanie terminowego
oddania tekstów przez autorów, przygotowanie
dla grafika ikonografii do książki, wycena
produkcji książki, współpraca z drugim grafikiem
przy tworzeniu map do książki, poszukiwanie i
wycena prac translatorskich),3) koordynacji cyklu
pod nazwą roboczą 'Naturalnie, że Warszawa' w
roku 2017: produkcji wydarzeń, min.
terminowego przygotowania i koordynacji
prawidłowego obiegu umów podwykonawców,
koordynacji działań promocyjnych (w tym: pisania
tekstów informacyjnych, egzekwowania ich
pojawiania się w mediach społecznościowych i
www MPW, kontakt z uczestnikami wydarzeń),4)
koordynacji cyklu pod nazwą roboczą
'Zakorzenieni' w roku 2017: produkcji wydarzeń,
min. terminowego przygotowania i koordynacji
Nie

16 860,00

08.06.2017

08.06.2017

09.06.2017

24.07.2017

01.07.2017

09.06.2017

06.08.2017 Barbara Kopała

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące
udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 72. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego w Centrum Informacyjnym.
Przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych dla uczestników Powstania
Warszawskiego.
Nie

1 755,00

31.08.2017 Justyna Szczepańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące
udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 73. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego w tym: odpowiadanie na pisma,
bieżący kontakt (udzielanie informacji) oraz prace
biurowe w Pokoju Kombatanta, obsługa Centrum
Informacyjnego, a także przygotowywanie
zestawów upominkowych dla Powstańców
Warszawskich.
Nie

4 680,00

29.06.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 29.06.2017
r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.
Nie

400

09.06.2017

09.06.2017

20.06.2017

09.06.2017

09.06.2017

20.06.2017

30.08.2017 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 10 autorskich spotkań: 2
spotkania nt. „Warsztaty fotograficzne –
polaroid”, organizowanych w dniach 21-06-2017
r. i 28-06-2017 r., 4 spotkania nt. „Warsztaty
fotograficzne – fotograwiura”, organizowanych w
dniach 05-07-2017 r., 12-07-2017 r., 19-07-2017 r.
i 26-07-2017 r., 4 spotkania nt. „Warsztaty
fotograficzne – lumiprint”, organizowanych w
dniach 02-08-2017 r., 09-08-2017 r., 23-08-2017 r.
i 30-08-2017 r. Wymienione spotkania będą
odbywać się w godz. 18.00 – 21.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

3 300,00

29.08.2017 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 8 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 10 – 16 lat nt. „Warsztaty fotograficzne –
polaroid”, organizowanych w dniach: 04-0720917 r., 11-07-2017 r., 18-07-2017 r., 25-072017 r., 01-08-2017 r. 08-08-2017 r., 22-08-2017
r. i 29-08-2017 r. w godz. 11.00 – 13.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 760,00

22.06.2017 Agnieszka Szydłowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących
czynności:opracowanie scenariusza spotkania i
moderowanie konferencji organizowanej przez
Muzeum Powstania Warszawskiego nt. spotów
filmowych przygotowanych z okazji 73. Rocznicy
Powstania Warszawskiego
Nie

480

26.06.2017

30.06.2017

03.07.2017

03.07.2017

26.06.2017

30.06.2017

03.07.2017

03.07.2017

01.08.2017 Michał Magiera

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
przygotowawcze i porządkowe w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

2 808,00

08.08.2017 Dominika Dzieniszewska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowania dzieci i młodzieży do sesji
portretowych oraz charakteryzacji uczestników
podczas 4 spotkań pt. 'Warsztaty fotograficzne polaroid.”, organizowanych w dniach 04.07. 2017
r., 11.07. 2017 r., 01.08.2017 r., 08.08.2017 r. w
godz. 11.00-13.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie
Nie

470

31.07.2017 Dorota Czajkowska-Szubiczuk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowanie elementów warsztatowych do gry
miejskiej na zlot harcerski.
Nie

900

09.07.2017 Kamila Loskot

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela ze
słowiańskimi stworami”, organizowanego 09-072017 r. o godz. 11.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

500

04.07.2017

05.07.2017

05.07.2017

06.07.2017

04.07.2017

05.07.2017

15.07.2017

06.07.2017

13.07.2017 Przemysław Skokowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Podróże alternatywne”, organizowanego 13-072017 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

800

31.07.2017 Krzysztof Janczar

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania koncepcji artystycznego
prowadzenia uroczystości spotkania Prezydenta
RP z uczestnikami Powstania Warszawskiego w
dniu 31 lipca 2017 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

1 810,00

06.08.2017 Radosław Wiśniewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
załadunek w magazynie, przejazd do Muzeum
Powstania Warszawskiego i montaż podestów
scenicznych, schodków oraz barierek we
wskazanym przez scenografa miejscu w dniu 1507-2017 r. oraz ich demontaż i przygotowanie do
transportu w dniu 06-08-2017 r. na potrzeby
realizacji spektaklu teatralnego „Dziennik
czeczeński Poliny Żerebcowej”.
Nie

710

06.08.2017 Dariusz Chustecki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
organizację Ratowniczej Grupy Rowerowej
zabezpieczającej przejazd „Masy Powstańczej
2017”
Nie

2 500,00

06.07.2017

07.07.2017

11.07.2017

06.07.2017

15.07.2017

11.07.2017

15.07.2017 Agnieszka Krzyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 15 lipca
2017 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Świadkowie historii II –
najstarsze drzewa w Ogrodzie Botanicznym UW”)
w ramach cyklu dendrologicznego „Warszawa
zakorzeniona”.
Nie

550

06.08.2017 Andrzej Małuj

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
załadunek w magazynie, przejazd do Muzeum
Powstania Warszawskiego i montaż podestów
scenicznych, schodków oraz barierek we
wskazanym przez scenografa miejscu w dniu 1507-2017 r. oraz ich demontaż i przygotowanie do
transportu w dniu 06-08-2017 r. na potrzeby
realizacji spektaklu teatralnego „Dziennik
czeczeński Poliny Żerebcowej”.
Nie

710

26.07.2017 Stanisław Łubieński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 26 lipca
2017 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Ptaki w warszawskiej
architekturze – spacer rowerowy”) w ramach
cyklu ornitologicznego „Warszawa stroszy
piórka”.
Nie

550

11.07.2017

11.07.2017

12.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

12.07.2017

30.11.2017 Natalia Kinga Berowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wykonanie inwentaryzacji tj. szczegółowego
przedstawienia rzeczywistego stanu istniejącego
oraz oszacowania stanu technicznego pawilonu
wystawienniczo - kulturalnego „Pokój na lato” w
sezonie 2017 oraz w kolejnych latach
Nie

14 732,00

12.07.2017 Agnieszka Szydłowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie scenariusza spotkania i
moderowanie konferencji organizowanej przez
Muzeum Powstania Warszawskiego nt. wydarzeń
obchodowych przygotowanych z okazji 73.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

480

20.07.2017 Jakub Mozolewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Nowe kadry”, organizowanego 20-07-2017 r. o
godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

600

12.07.2017

13.07.2017

18.05.2017

12.07.2017

13.07.2017

18.05.2017

05.08.2017 Mariusz Wasilewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowanie szpitala polowego – punktu gry
„Twoja klisza z Powstania” przy ul. Nowogrodzkiej
75, w tym dostarczenie, obsługa, montaż i
demontaż namiotu szpitalnego, zestawu dla 1
chirurga (narzędzi chirurgicznych i operacyjnych),
stołu operacyjnego, dużego zestawu lekarskiego
(wagi, butelki z lekarstwami, miski itp.), trzech
zestawów noszy, zestawów opatrunkowych
(bandaży, zwijaków do bandaży i innych), trzech
sztuk apteczek dla sanitariuszy wraz z opaskami,
zestawu umywalni polowej, kocy oraz dwóch
osób obsługi.
Nie

2 675,00

27.07.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 27.07.2017
r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.
Nie

400

01.08.2017 Łukasz Lipski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy - solisty
w akcji muzycznej pt. 'Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI', organizowanej 1 sierpnia
2017 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Nie

2 000,00

05.06.2017

05.06.2017

28.07.2017 ART 2 Paweł Walicki

Wykonanie przez W.Waglewskiego partii
wokalnej w duecie z Moniką Borzym , w utworze
'Bardzo smutna rozmowa nocą' skomponowanym
przez M. Obijalskiego. Utwór zostanie utrwalony
na płycie Moniki Borzym przeznaczonej do
rozpowszechniania , zatytułowanej 'Jestem
przestrzeń' w ramach 73 rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Nie

19.06.2017

19.06.2017

01.06.2017

01.06.2017

05.06.2017

05.06.2017

Wykonawca wykona dzieło w postaci współpracy
w zakresie opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udział w charakterze wykonawcy-gitarzysty w
akcji muzycznej pt, Warszawiacy śpiewają nie
01.08.2017 Folkers M. Kierzkowski
zakazane piosenki w dniu 1.08.2017
Nie
Druk 1000 szt. albumu w języku angielskim
„Czekając na odbudowę. Warszawa 1945-1950 w
obiektywie Karola Pęcherskiego” wraz z dostawą
30.06.2017 ARGRAF Sp. z o. o.
do siedziby Zamawiającego
Nie
Świadczenie usług ochrony imprezy masowej
Agencja Ochrony Osób i Mienia podczas imprezy 'Warszawiacy śpiewają (nie)
01.08.2017 Zubrzycki Sp. z o.o.
zakazane piosenki'
Nie

19.05.2017

WŁODARCZYK DIZAJN Karolina Modernizacja części ekspozycji Muzeum
10.09.2017 Chyziak Włodarczyk
Powstania Warszawskiego

21.06.2017

19.05.2017

21.06.2017

29.06.2017

29.06.2017

12 300,00

1 300,00

42 000,00

23 001,00

Nie

214 758,00

SMILE PR Patrycja Stachura
11.08.2017 Daria Sroka sp. cywilna

obsługa promocyjna przy realizacji działań
projektu ,, jestem przestrzeń,, którego premiera
wraz z koncertem odbędzie się w dniu 28.07.2017 Nie

12 300,00

31.10.2017 MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
polegające na wykonaniu przyłącza elektrycznego
dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
części piwnic i przyziemia na pomieszczenia
Muzeum w bud Ministerstwa Sprawiedliwości
Nie

51 967,50

22.05.2017

22.05.2017

30.06.2017 Black Kiss Records

14.06.2017

14.06.2017

Musical Enterprise Urszula
01.08.2017 Borkowska

16.06.2017

16.06.2017

31.08.2017 SKLEPY KOMFORT S.A.

Najem studia nagraniowego 'Black Kiss Records'
na potrzeby nagrania płyty Moniki Borzym
'Jestem przestrzeń' wydawanej przez MPW w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.

Nie

Wykonawca wykona dzieło w postaci współpracy
w zakresie opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udział w charakterze wykonawcy-pianisty w akcji
muzycznej pt, Warszawiacy śpiewają nie zakazane
piosenki w dniu 1.08.2017
Nie
Wykonanie dostawy i montażu wykładziny Balsan
Winter 975 w pomieszczeniach biurowych w
MPW
Nie

30 996,00

1 300,00

133 748,36

22.06.2017

22.06.2017

23.06.2017

23.06.2017

wykonywanie kampanii informacyjnej na
ekranach w wagonach Tramwajów Warszawskich na potrzeby kampanii promocyjnej obchodów 73.
Rocznicy Powstania Warszawskiego,
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. organizowanej przez MPW, w terminach
06.08.2017 o.
03.07.2017
do 06.08.2017
Nie
Przedmiotem umowy jest digitalizacja zespołu
Muzeum Historii Fotografii im. około 840 klatek negatywów autorstwa
30.08.2017 W. Rzewuskiego w Krakowie
Eugeniusza Lokajskiego 'Broka'
Nie

23.06.2017

28.08.2017 Akademia Iwony Kalaman

Poprowadzenie 8 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-10 lat z wykorzystaniem klocków LEGO
nt. 'Budujemy stolice Europy z klocków Lego' na
bazie programu Autorskiego 'Lego klocki'-Twórcze
budowanie.
Nie

1 200,00

06.08.2017 FeelGood Spółka z.o.o.

Wykonanie i dostarczenie 2150 szt. Koszulek
bawełnianych wraz z wykonaniem na nich
nadruku logo 'Masa Powstańcza 2017' w ramach
73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Nie

21 129,55

23.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

20 092,05

14 760,00

01.06.2017

01.06.2017

02.06.2017 ZN. Serwis SOS

12.06.2017

12.06.2017

12.06.2017 Mariusz Komacki

18.06.2017

18.05.2017

06.06.2017 Agora SA

23.06.2017

23.06.2017

27.07.2017 KinAds sp z o.o. sp.k.

21.06.2017

21.06.2017

12.06.2017

12.06.2017

10.09.2017 IT-CREW Maciej Gosk
ALTER BOSSAR S.C.
BOŻENA,ADAM I KAR OL
06.08.2017 SARAPATA

14.03.2017

14.03.2017

Fundacja Sztuki Kreatywna
05.08.2017 Przestrzeń

Gąsienice do pojazdu Sd.KFz.303 GoliatH
Zakup 6 obiektów na potrzeby Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Nie

17 090,85

Nie

28 400,00

Nie

5 535,00

Nie

10 361,52

Wykonawca wykona dzieło w postaci
opracowania strony internetowej na potrzeby gry
miejskiej Twoja klisza z Powstania Warszawskiego
organizowanej w ramach 73 rocznicy PW .
Nie

1 230,00

Organizator oświadcza ze jest organizatorem
projektu Pokój na Lato który odbywa się od 20
maja do 27 sierpnia 2017 dot patronat prasowy
Co jest grane 24 Gazeta Wyborcza
Zorganizowanie emisji dwóch spotów
reklamowych w trzech kinach z sieci KinAds w
bloku specjalnym , przed wszystkimi filmami w
terminie 14.07-27.07.2017. Usługa dotyczy
działań towarzyszących 73. rocznicy Powstania
Warszawskiego.

Najem namiotów plenerowych data montażu
6.08.2017
Nie
Usługi obejmujące organizację i obsługę
przygotowań i procesu produkcji przez Muzeum
spektaklu teatralnego opartego na utworze
'Pamiętniki Poliny Żerebcowej' autorstwa P.
Żerebcowej w adaptacji i reżyserii Iwana
Wyrypajewa, którego premierę Muzeum planuje
na 01.08.2017. Udzielenie przez Muzeum na rzecz
Fundacji- licencji na dalsza eksploatację
spektaklu.
Nie

2 152,50

32 000,00

20.06.2017

20.06.2017
22.05.2017

20.06.2017

20.06.2017
22.05.2017

27.08.2017 Zofia Gońda

Wykonawca wykona dzieło w postaci
poprowadzenia 3 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-10 lat Leniwa niedziela z warszawskimi
ulicami , Leniwa niedziela z designem , Leniwa
niedziela z Canalettem -malarzem Warszawy , w
Fotoplastikonie
Nie

22.06.2017 Ya Man Studio
06.06.2017 BORZYM MUSIC POLSKA

Wykonawca wykona dzieło w postaci
prowadzenia spotkania z cyklu Fotograf w
podroży w Fotoplastikonie w dniu 22.06.2017
Płyta JESTEM PRZESTRZEŃ Moniki Borzym

31.05.2017

31.05.2017

10.06.2017 BORZYM MUSIC POLSKA

01.06.2017

01.06.2017

28.06.2017 Quantoo Sp. z o.o.

12.06.2017

12.06.2017

30.06.2017 Marek Wierzbiński

05.06.2017

05.06.2017

31.07.2017 Youartme

01.06.2017

01.06.2017

21.07.2017 Zuzanna Stańska Moiseum

Wykonawca oświadcza ze jest umocowany do
zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Artysty
P.Mitchella Longa w zakresie dot artystycznego
wykonania przez Artystę utworów będących
kompozycjami M.Obijalskiego na potrzeby
nagrania i wydania i rozpowszechniania płyty
JESTEM PRZESTRZEŃ M. Borzym.
Przedmiotem umowy jest realizacja przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
dodatkowych funkcjonalności w systemie
internetowym MPW www.1944.pl
Zakup fotografii czarno-białej portret ks.Tadeusza
Jachimowskiego /1892-1944/ oryginał z początku
XX wieku
Zamówienie na świece wykonane w technice
rękodzieła z odpowiednimi atestami białe i
indywidualnym oznakowaniem na boku świecy w
ilości 1500 szt.
Wykonanie aplikacji pod nazwa PAMIĘĆ MIASTA
na platformę Android telefony iOS iphone oraz
system zarządzani treścią CMS

750

Nie
Nie

600
15 375,00

Nie

5 412,00

Nie

14 268,00

Nie

340

Nie

14 206,50

Nie

44 280,00

16.05.2017

16.05.2017

05.06.2017

05.06.2017

05.06.2017

05.06.2017

20.06.2017

20.06.2017

01.06.2017

01.06.2017

02.06.2017

02.06.2017

24.05.2017

24.05.2017

02.05.2017

02.05.2017

31.07.2017 Yalla Film Sylwia Rajdaszka
Studio Wysoczyński Łukasz
28.06.2017 Wysoczyński

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę
rozliczenia dotacji otrzymanej dna
dofinansowanie prac wstępnego okresu
przygotowawczego zgodnie z regulaminem
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we
współpracy ze służbami księgowymi Producenta
wraz ze złożeniem rozliczenia dotacji do PISF w
terminie do 30.06.2017
Zaprojektowanie i wykonanie 400 zaproszeń na
wernisaż wystawy '1000 pamiątek'.

Nie

8 856,00

Nie

2 644,50

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła
obejmującego stworzenia projektu kostiumów
wykonawców do spektaklu teatralnego pod
Lemon Lewinsky Katarzyna
nazwą DZIENNIKI CZECZEŃSKIE realizowanego w
30.06.2017 Lewińska
ramach 73 rocznicy PW
Nie
Montaż wystawy Powstanie Warszawskie 1944 w
Muzeum Historyczno-Technicznym w
PEENEMUNDE oraz transport ekspozycji na
29.06.2017 Triangoo Sp. z o.o.
miejsc.e
Nie
Zleceniodawca powierza a Wykonawca
zobowiązuje się do stworzenia witryny
internetowej dla Zleceniodawcy oraz
wyposażenia jej w oprogramowanie do
19.06.2017 VENTI M. Rytych R. Wierzbicki zarządzania wybranymi treściami witryny.
Nie
Ekspozycja materiałów reklamowych dot
kampanii reklamowej 73 rocznicy PW w terminie
DAN Digital Advertising
13,20,27-07-2017 oraz 3,10-08.2017 na nośniku
10.08.2017 Network Sp. z o.o.
wynajętym na wyłączność.
Nie
Scenariusz 2ch filmów krótko metrażowych
Fundacja Edukacji i Sztuki
utrwalonych na dysku twardym pt. 'Kamienica'
Filmowe M. Ślesickiego
'Szpital' w ramach 73 rocznicy Powstania
20.06.2017 LATERNA MAGICA
Warszawskiego.
Nie
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. TW udostępnia czas emisyjny w terminie od dnia
21.05.2017 o.
8.05.2017 do dnia 21.05.2017
Nie

6 150,00

50 307,00

14 514,00

1 045,50

132 963,00
3 616,20

02.05.2017

08.05.2017

02.05.2017

08.05.2017

ABN Studio Adrian
22.05.2017 Napiórkowski

Wykonawca zobowiązuje się do produkcji słupów
w ramach 3 edycji wystawy czasowej poświęconej
ofiarom cywilnym PW realizowanej przez MPW
na terenie Parku Powstańców Warszawy na Woli
oraz produkcji 3 dodatkowych punktów
świetlnych- kubików w płaszczyźnie nawierzchni
wraz z montażem i demontażem.
Nie

58 548,00

15.07.2017 JOANNA SIELSKA

Wykonawca wykona konserwacje 129 obiektów
zabytkowych z tkaniny ze zbiorów Muzeum
Powstania Warszawskiego na potrzeby ,, 1000
pamiątek,, zgodnie z załączona listą do umowy.

14 510,00

Nie

11.05.2017

11.05.2017

11.05.2017

11.05.2017

Wykonawca wykona dzieło w postaci
przeprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
18.05.2017 Etnowarsztaty Roberty Maciąg PODRÓŻE ALTERNATYWNE w Fotoplastikonie
Nie
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
przez Macieja Margasa dzieła w postaci
poprowadzenia autorskiego spotkania pt.
'Spotkanie z M.Margasem - Warsaw on air' w
16.05.2017 WGS Aleksandra Łogusz
Fotoplastikonie
Nie

11.05.2017

11.05.2017

CNC-FOTO-FILM Mariusz
08.07.2017 Pietranek

12.05.2017

12.05.2017

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci filmu przedstawiającego działalność
Pawilonu na Lato w okresie 20.05-27.08.2017
Nie
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci przygotowania projektu graficznego ulotki
Popfabryka usługi dla ludzkosci promującej akcję PRZEŁĄCZ się do akcji w godzinę
16.05.2017 Bartłomiej Felczak
W
Nie

800

600

7 500,00

369

16.05.2017

22.05.2017

16.05.2017

22.05.2017

30.06.2017 GRANNA SP. Z O.O.

Wykonawca przyjmuje do wykonania zestawy gry
HODOWLA ZWIERZĄTEK opracowanej przez
K.Borsuka w trakcie okupacji a współcześnie
odtworzonej przez firmę Granna z odpowiednimi
atestami w ilości 1000 szt.
Nie

23 370,00

28.05.2017 Zofia Gońda

Przeprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat z cyklu Leniwa niedziela
warszawską architekturą w Fotoplastikonie
Nie

250

30.05.2017

30.05.2017

03.07.2017 B.W. WIŚNIEWSCY Sp. J.

24.05.2017

24.05.2017

01.06.2017 TUMUNDU Alicja Rapsiewicz

04.05.2017

04.05.2017

Astral Sound Dorota
27.08.2017 Łapczyńska

29.05.2017

29.05.2017

31.05.2017 Fundacja Muzyka Świata

Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
kamieniarskie polegające na wykonaniu 1
kolumny nowych inskrypcji i 47 korekt na Murze
Pamięci wraz z demontażem i montażem tablic.
Wykonawca wykona dzieło w postaci
poprowadzenia spotkania z cyklu Podróże
alternatywne w Fotoplastikonie

Nie

38 286,59

Nie

600

Pełna produkcja techniczna w postaci
zapewnienia profesjonalnej sceny wraz z
transparentnym zadaszeniem, profesjonalnego
sprzętu (bez użycia zamienników) wraz ze
specjalistyczną obsługą techniczną na potrzeby
realizacji technicznej tj. oświetleniowej i
dźwiękowej oraz backline, (obejmującej
dostarczenie montaż i demontaż sprzętu, a także
obsługę i realizację prób i koncertów) koncertów
na terenie pawilonu rekreacyjno - kulturalnego
'Pokój na lato'
Nie
Usługa w postaci opracowania przez Dariusza
Malejonka wykładu połączonego z pokazem
autorskich materiałów oraz dyskusją poświęconą
sytuacji w ogarniętej wojną Syrii w ramach cyklu
Na pierwszej linii spotkana z fotografem
wojennym
Nie

72 500,00

330

10.04.2017

26.06.2017

23.06.2017

10.04.2017

26.06.2017

23.06.2017

04.09.2017 ARSER WOOD POLSKA S.C.

Realizacja tymczasowego pawilonu
wystawienniczo - kulturalnego 'Pokój na lato'

Nie

180 560,00

16.07.2017 Marcin Antoni Brykczyński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
autorskiego scenariusza oraz poprowadzenie
autorskiego spotkania dla dzieci w wieku 5 – 10
lat w ramach spotkań z cyklu „Leniwa niedziela
z…” w dniu 16 lipca 2017 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim, Al. Jerozolimskie
51 w Warszawie. W ramach spotkania autor:1)
przygotuje książki, na podstawie których będzie
prowadził spotkanie,2) przygotuje materiały
dodatkowe np. ilustracje do książek oraz zdjęcia,
filmy, piosenki na nośniku cyfrowym (pendrive). Nie

701

15.07.2017 Janusz Czopowicz

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci czyszczenia
i konserwacji broni ze zbiorów MPW, w tym:
czyszczenia i zakonserwowania 64 szt. broni
krótkiej i 107 szt. broni długiej, rozłożenia,
odrdzewienia i zakonserwowania 36 szt. broni,
naprawy i czyszczenia eksponatów z ekspozycji
stałej, napraw oraz dorobienia zniszczonych lub
zagubionych części replik lub oryginałów
wypożyczonych z Muzeum, wykonania uchwytów
na broń do gablot.
Nie

7 920,00

23.06.2017

03.07.2017

10.07.2017

23.06.2017

03.07.2017

10.07.2017

Justyna Czerniakowska
31.07.2017 Aleksandra Kot

Autorzy zobowiązują się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
zaprojektowania spójnej koncepcji graficznej
materiałów reklamujących 73. Rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, opracowanie graficzne
wraz z wprowadzeniem korekty, skład i łamanie
według określonej specyfikacji DTP oraz
przygotowanie do druku materiałów zgodnie z
załącznikiem nr 1 do umowy.
Nie

30 770,00

21.07.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konwersji z
2D na 3D 50 szt. fotografii z kolekcji Wiesława
Chrzanowskiego ze zbiorów fototeki Muzeum
Powstania Warszawszkiego na potrzeby
organizacji wystawy „Szlakiem Kompanii Anna”
wraz z wykonaniem masek roboczych
określających głębie trójwymiarowości fotografii. Nie

3 500,00

28.07.2017 Wojciech Długosz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy – DJ w
koncercie Moniki Borzym „jestem przestrzeń”
organizowanym 28 lipca 2017 r. w Parku
Wolności, w ramach obchodów 73. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie rejestrowane
oraz transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (TVN24) i radiową (Polskie
Radio Program 3), a także rozpowszechnianie w
sieci Internet.
Nie

1 100,00

11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

28.07.2017 Piotr Kaniuga

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
skrzypce w koncercie Moniki Borzym „jestem
przestrzeń” organizowanym 28 lipca 2017 r. w
Parku Wolności, w ramach obchodów 73.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Strony uzgadniają, że Wydarzenie będzie
rejestrowane oraz transmitowane (lub
retransmitowane) przez stację telewizyjną
(TVN24) i radiową (Polskie Radio Program 3), a
także rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

770

28.07.2017 Magdalena Dąbek-Kaniuga

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
skrzypce w koncercie Moniki Borzym „jestem
przestrzeń” organizowanym 28 lipca 2017 r. w
Parku Wolności, w ramach obchodów 73.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Strony uzgadniają, że Wydarzenie będzie
rejestrowane oraz transmitowane (lub
retransmitowane) przez stację telewizyjną
(TVN24) i radiową (Polskie Radio Program 3), a
także rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

770

11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

28.07.2017 Igor Kabalewski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
altówka w koncercie Moniki Borzym „jestem
przestrzeń” organizowanym 28 lipca 2017 r. w
Parku Wolności, w ramach obchodów 73.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Strony uzgadniają, że Wydarzenie będzie
rejestrowane oraz transmitowane (lub
retransmitowane) przez stację telewizyjną
(TVN24) i radiową (Polskie Radio Program 3), a
także rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

770

28.07.2017 Tomasz Słowikowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
wiolonczela w koncercie Moniki Borzym „jestem
przestrzeń” organizowanym 28 lipca 2017 r. w
Parku Wolności, w ramach obchodów 73.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Strony uzgadniają, że Wydarzenie będzie
rejestrowane oraz transmitowane (lub
retransmitowane) przez stację telewizyjną
(TVN24) i radiową (Polskie Radio Program 3), a
także rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

770

11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

28.07.2017 Hubert Zemler

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy –
perkusja w koncercie Moniki Borzym „jestem
przestrzeń” organizowanym 28 lipca 2017 r. w
Parku Wolności, w ramach obchodów 73.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Strony uzgadniają, że Wydarzenie będzie
rejestrowane oraz transmitowane (lub
retransmitowane) przez stację telewizyjną
(TVN24) i radiową (Polskie Radio Program 3), a
także rozpowszechnianie w sieci Internet.

Nie

1 100,00

28.07.2017 Robert Kubiszyn

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy – bass
w koncercie Moniki Borzym „jestem przestrzeń”
organizowanym 28 lipca 2017 r. w Parku
Wolności, w ramach obchodów 73. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie rejestrowane
oraz transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (TVN24) i radiową (Polskie
Radio Program 3), a także rozpowszechnianie w
sieci Internet.
Nie

1 100,00

12.07.2017

13.07.2017

14.07.2017

12.07.2017

13.07.2017

14.07.2017

28.07.2017 Tomasz Krawczyk

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wykonawcy – gitara
w koncercie Moniki Borzym „jestem przestrzeń”
organizowanym 28 lipca 2017 r. w Parku
Wolności, w ramach obchodów 73. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie rejestrowane
oraz transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (TVN24) i radiową (Polskie
Radio Program 3), a także rozpowszechnianie w
sieci Internet.
Nie

1 100,00

31.07.2017 Aleksandra Kot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
opracowania przeformatowania wystawy
„Powstanie Warszawskie” na potrzeby ekspozycji
na terytorium Chin.
Nie

2 200,00

01.08.2017 Krzysztof Chalimoniuk

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze wokalisty (chór) w
akcji muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia
2017 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
ramach obchodów 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie rejestrowane oraz
transmitowane (lub retransmitowane) przez
stację telewizyjną (Telewizję Polską), a także
rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

800

14.07.2017

17.07.2017

18.07.2017

14.07.2017

17.07.2017

18.07.2017

10.09.2017 Łukasz Chachulski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów do publikacji pt.
„Zawsze głodni Warszawy. Przewodnik / atlas po
jadalnych roślinach stolicy” w postaci: 1) rozdziału
„Słownik” zawierającego definicje terminów
botanicznych użytych w publikacji,2) konsultacji
merytorycznej schematów rysunkowych do
rozdziału „Słownik”,3) redakcji merytorycznej
rozdziału „Atlas” – wprowadzenie poprawek do
opisów roślin zgodnie z przyjętą terminologią
botaniczną,4) podrozdziału „Rośliny
niebezpieczne” do rozdziału „Bezpieczeństwo”.
Nie

2 200,00

05.08.2017 Olga Turczak

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci
przygotowania projektów kostiumów oraz
stylizacji aktorów do Fotograficznej gry miejskiej
„Twoja Klisza z Powstania” w ramach obchodów
73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

2 000,00

05.08.2017 Bartosz Cymbalista

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

500

18.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

05.08.2017 Piotr Zwolski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

05.08.2017 Rafał Antoni Rosiak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

05.08.2017 Stanisław Sygitowicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

18.07.2017

18.07.2017

19.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

19.07.2017

05.08.2017 Rafał Baszczyński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

05.08.2017 Piotr Zakrzewski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

05.08.2017 Dariusz Tokarz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

19.07.2017

19.07.2017

19.07.2017

19.07.2017

19.07.2017

19.07.2017

05.08.2017 Izabela Jarosińska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

05.08.2017 Hubert Fiebig

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

05.08.2017 Krzysztof Salawa

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

19.07.2017

19.07.2017

20.07.2017

19.07.2017

19.07.2017

20.07.2017

05.08.2017 Maciej Zuchowicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

05.08.2017 Piotr Sędkowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Nie

220

04.08.2017 Bartosz Bąk

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci siedmiu
graficznych animacji promujących wydarzenia
organizowane przez Muzeum Powstania
Warszawskiego z okazji 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego w formatach
wskazanych przez Muzeum.

Nie

4 615,00

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

05.08.2017 Marcin Rządziński
Sylwia Wilkos, Klaudiusz
31.12.2017 Frydrych

08.08.2017

08.08.2017

31.08.2017

11.08.2017

11.08.2017

10.10.2017 Sławomir Poleszak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora – statysty w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach 73. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego dnia 5 sierpnia 2017 r.
w godzinach od 12.00 do 18.00.
Opracowanie scenariusza filmu pod roboczym
tytułem 'Kurier'
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskich tekstów na potrzeby stałej ekspozycji
muzealnej mieszczącej się w dawnym areszcie
śledczym MBP w podziemiach Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskich tekstów na potrzeby stałej ekspozycji
muzealnej mieszczącej się w dawnym areszcie
śledczym MBP w podziemiach Ministerstwa
Sprawiedliwości.

10.10.2017 Agnieszka Julianna Jaczyńska

11.08.2017

11.08.2017

Nie

700

Nie

250 000,00

Nie

6 500,00

Nie

6 500,00

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskich tekstów o okresie 1944 - 1956 na
potrzeby stałej ekspozycji muzealnej mieszczącej
się w dawnym areszcie śledczym MBP w
podziemiach Ministerstwa Sprawiedliwości.
Nie

6 500,00

11.08.2017

11.08.2017

05.10.2017 Aleksandra Płocińska

01.09.2017

01.09.2017

29.09.2017 Paulina Derecka-Sitnik

04.09.2017

04.09.2017

12.10.2017 Marek Oleksicki

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
zaprojektowania katalogu z wyraźną koncepcją
artystyczną autora wraz z wykorzystaniem
autorskich grafik, przedstawiającego działalność
pawilonu kulturalno – rekreacyjnego „Pokój na
lato”.

Nie

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
zaprojektowania oprawy graficznej wydarzeń z
cyklu „Świat Andrzeja Zawady”, organizowanego
przez Fotoplastikon Warszawski, a w
szczególności: zaprojektowania dwóch plakatów
(1. wydarzenia, 2. wystawa) z uwzględnieniem
wytycznych Zamawiającego, zaprojektowania
dwóch cover photo, przygotowania składu i
nanoszenia poprawek, wyboru surowców
produkcyjnych i opracowania specyfikacji
technicznej druku, przygotowania wszystkich
materiałów do druku. Autor zobowiązuje się do
przekazania Zamawiającemu wszystkich plików
produkcyjnych albumu w formie otwartej i w pdf. Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu
standu, przygotowania standu na warstwach
wraz z siedmioma elementami graficznymi na
warstwach na rzecz animacji promującej komiks
Bradl tom 2.
Nie

880

2 200,00

1 000,00

04.09.2017

14.07.2017

19.07.2017

04.09.2017

14.07.2017

19.07.2017

19.10.2017 Jerzy Gruchot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu,
składu, obróbki wraz z retuszem oraz
przygotowania do druku pamiątkowej fotografii
dla Powstańców Warszawskich ze spotkania w
Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 73.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

1 760,00

17.07.2017 Dariusz Adamski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
realizacji świetlnej podczas wizyty pary książęcej i
spotkania z kombatantami w Sali pod
Liberatorem w dniu 17 lipca 2017 r.
Nie

830

15.09.2017 Bartłomiej Ślifierski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
przygotowawcze i porządkowe w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

4 215,00

20.07.2017

27.07.2017

27.07.2017

20.07.2017

27.07.2017

27.07.2017

10.09.2017 Anna Pruszczyńska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
prowadzenia serwisu międzymuzealnej gry „Raz,
dwa, trzy – Warszawiakiem jesteś Ty” w zakresie
przyjmowania i wysyłania maili z pytaniami i
odpowiedziami dla uczestników gry, sporządzania
bieżących raportów na temat zarejestrowanych,
rejestracji i tworzenia listy osób w dodatkowych
czterech konkursach, sporządzania listy
finalistów, sporządzania i prac organizacyjnych
przy liście finalistów biorących udział w Finale,
zestawienia listy do odbioru nagród, stworzenia
raportu końcowego ze statystykami w
poszczególnych pracach (konkursy, rejestracja,
problemy i wnioski).
Nie

3 500,00

28.07.2017 Maciej Lewandowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w charakterze stage managera czyli autora
koncepcji planu sceny z uwzględnieniem
rozmieszczenia sprzętu nagłaśniającego i
oświetleniowego podczas koncertu Moniki
Borzym „jestem przestrzeń”, który odbędzie się
28.07.2017 r. w Parku Wolności na terenie
Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

4 010,00

28.07.2017 Maria Izabela Jahnz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
makijażu Moniki Borzym na potrzeby koncertu
„jestem przestrzeń” w dniu 28 lipca 2017 r. w
Parku Wolności na terenie MPW.
Nie

1 300,00

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

23.09.2017 Grzegorz Mika

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie pięciu spacerów stworzonych w
oparciu o koncepcję łączenia narracji historii i
taktyki wojennej z kontekstem architektury i
urbanistyki, prowadzonej w przestrzeni miejskiej
dawnych miejsc walki i oporu poszczególnych
dzielnic powstańczej Warszawy pod wspólną
nazwą „Miasto i wojna” według roboczego
harmonogramu: Żoliborz – 05.08.2017 r., Nowe
Miasto – 19.08.2017 r., Powiśle Czerniakowskie –
02.09.2017 r., Śródmieście Południowe –
09.09.2017 r., Mokotów – 23.09.2017 r.
Nie

0

06.08.2017 Piotr Woźniak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z cyrkiem,
organizowanego 06.08.2017 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

08.08.2017 Michał Kryciński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
08.08.2017 r. spaceru (pod roboczym tytułem
„Zanim nam to odleci – Łuk Siekierkowski”) na
terenie Warszawy, stanowiącego jedno z
wydarzeń cyklu ornitologicznego „Warszawa
stroszy piórka”.
Nie

550

02.08.2017

03.08.2017

04.08.2017

16.08.2017

02.08.2017

03.08.2017

04.08.2017

16.08.2017

24.08.2017 Jerzy S. Majewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza czterech
spotkań poświęconych architekturze i historii
stolicy oraz ich poprowadzenie w ramach
działalności pawilonu rekreacyjno – kulturalnego
„Pokój na lato” według roboczego
harmonogramu: 03.08.2017 r. godz. 18.00,
10.08.2017 r. godz. 18.00, 17.08.2017 r. godz.
18.00, 24.08.2017 r. godz. 18.00.
Nie

2 400,00

05.08.2017 Henryk Paprocki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
obsługi technicznej punktu startowego (Stadion
SKRA) podczas fotograficznej gry miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” dnia 5 sierpnia 2017 r. w
godzinach od 10.00 do 16.00.
Nie

230

12.08.2017 Maciej Polkowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowania oprawy muzycznej wydarzenia
„Wieczór podglądania gwiazd” w pawilonie
kulturalno – rekreacyjnym „Pokój na Lato” w dniu
12 sierpnia 2017 r.
Nie

1 340,00

17.08.2017 Zuzanna Krajewska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Nowe kadry”, organizowanego 17.08.2017 r. o
godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

600

21.08.2017

29.08.2017

29.08.2017

29.08.2017

01.09.2017

29.08.2017

29.08.2017

29.08.2017

08.09.2017 Justyna Szczepańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
biurowe w Pokoju Kombatanta Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

660

27.09.2017 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 spotkań nt. „Warsztaty
fotograficzne – fotograwiura”, organizowanych w
dniach: 06-09-2017 r., 13-09-2017 r., 20-09-2017
r., 27-09-2017 r. w godz. 18.00 – 21.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 320,00

07.09.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 07-09-2017
r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.
Nie

400

17.09.2017 Jakub Dolatowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 17
września 2017 r. na terenie Warszawy spaceru
(pod roboczym tytułem „Drzewa i krzewy w
rodzimym krajobrazie”) w ramach cyklu
dendrologicznego „Warszawa zakorzeniona”.
Nie

700

30.08.2017

30.08.2017

01.09.2017

30.08.2017

30.08.2017

01.09.2017

03.09.2017 Piotr Nowacki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 6 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
komiksem”, organizowanego 03-09-2017 r. o
godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

400

31.08.2017 Rafał Milach

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu „10
najlepszych fotografii”, organizowanego
31.08.2017 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

31.12.2017 Natalia Radulska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:?
Monitorowanie mediów społecznościowych pod
kątem wpisów dotyczących Muzeum Powstania
Warszawskiego,? Przygotowanie koncepcji i
realizacja akcji wizerunkowych w kanałach
mediów społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego,? Opracowywanie materiałów
archiwalnych na potrzeby udostępniania ich w
kanałach mediów społecznościowych Muzeum
Powstania Warszawskiego,? Pomoc w
prowadzeniu bieżącej komunikacji na profilu
Muzeum Powstania Warszawskiego na
Facebooku i Twitterze,? Prowadzenie bieżącej
komunikacji na funpagu „BRADL w akcji”,
poświęconego serii komiksów wydanych przez
Muzeum,
Nie

7 500,00

11.09.2017

04.09.2017

05.09.2017

06.09.2017

25.09.2017

04.09.2017

05.09.2017

06.09.2017

31.10.2017 Bartłomiej Ślifierski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

3 356,00

19.09.2017 Robert Słuszniak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu
graficznego serwisu www.vod.1944.pl

Nie

1 320,00

22.09.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci retuszu,
naprawy i skanowania 241 szt. fotografii ze
zbiorów Andrzeja Zawady z kolekcji: „Wietnam cz.
II”, „Indie cz. III”, „Kolombo”, „Birma cz. II”,
„Kanał Kiloński”, „Karaczi” oraz „zdjęcia
niezidentyfikowane” w tym konwersji z 2 D na 3 D
elementów uszkodzonych wraz z wykonaniem
masek roboczych określających głębie
trójwymiarowości fotografii.
Nie

6 989,00

28.09.2017 Weronika Gęsicka

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
autorskiego scenariusza oraz poprowadzenie
autorskiego spotkania z cyklu „Nowe kadry” w
dniu 28-09-2017 r. o godz. 19.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

0

07.09.2017

08.09.2017

07.09.2017

08.09.2017

03.10.2017 Vinh Vu Kim

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
kilku utworów muzycznych na tradycyjny
instrument muzyczny Dan Bau, przedstawienia
historii instrumentu oraz dodatkowej oprawy
muzycznej podczas wernisażu wystawy „Świat
Andrzeja Zawady. Wietnam, Indie, Cejlon, Chiny
1957 r. – część I Wietnam” w dniu 3 października
2017 r. o godz. 18.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 000,00

31.12.2016 Beata Delida

Przedmiotem umowy jest rozliczenie
wynagrodzenia Autora z tytułu zapewnionego na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci
opracowania scenariusza i nadzoru autorskiego
nad montażem i postprodukcją każdego z siedmiu
koncertów z cyklu „Muzyka pod Liberatorem”.
Nie

7 700,00

11.09.2017

12.09.2017

11.09.2017

12.09.2017

20.12.2017 Marek Oleksicki

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci narysowania
graficznej historii (komiksu) tomu 3 serii – jako
kontynuacji wydawniczej BRADL, której kanwą
będą autentyczne wątki z życia Kazimierza
Leskiego – w oparciu o dostarczony przez
Zamawiającego opis fabuły i scenariusza
autorstwa Tobiasza Piatkowskiego. Tom 3 będzie
składał się z 2 zeszytów komiksowych, w tym
każdy z zeszytów osiągnie nie mniej niż 22 strony,
co oznacza, że album będzie liczył nie mniej niż 44
strony (nie licząc: okładek, stron redakcyjnych,
stron związanych z promocją projektu). Autor
zobowiązuje się w szczególności do narysowania
piątego zeszytu komiksowego wraz z
naniesieniem koloru oraz przygotowaniem
animacji flashowej na potrzeby promocji zeszytu
w mediach społecznościowych.
Nie

12 500,00

02.10.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konwersji z
2 D na 3 D 13 szt. fotografii na potrzeby
organizacji wystawy laureatów konkursu
fotograficznego „Twoja Klisza z Powstania” wraz z
wykonaniem masek roboczych określających
głębie trójwymiarowości fotografii.
Nie

1 100,00

13.09.2017

14.09.2017

13.09.2017

14.09.2017

21.12.2017 Patrycja Bukalska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
konspektu książki poświęconej powojennym
losom Powstańców Warszawskich, pod roboczym
tytułem „Powroty”, opartej na relacjach
Powstańców i świadków Powstania utrwalonych
w Archiwum Historii Mówionej Muzeum
Powstania Warszawskiego oraz w innych
źródłach.
Nie

3 300,00

30.11.2017 Norbert Bączyk

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
raportu na temat dokumentów źródłowych
znajdujących się w zasobach Archiwum
Wojskowego we Fryburgu Bryzgowijskim
(Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg im Breisgau,
BAMA), dokonania wyboru materiałów
źródłowych w postaci dokumentów niemieckich
dotyczących Powstania Warszawskiego na
potrzeby serii wydawniczej „Powstanie
Warszawskie w dokumentach niemieckich” oraz
opracowania pisemnego sprawozdania z
przeprowadzonych badań wraz z opisową analizą
charakteryzującą odnalezione dokumenty.
Nie

10 500,00

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

07.10.2017 Daniel Szyba

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
koncepcji nagłośnienia sali oraz realizacji dźwięku
podczas koncertu finalistów 20. Konkursu
„Pamiętajmy o Osieckiej” organizowanego w dn.
07-10-2017 r. o godz. 20.00 w Muzeum Powstania
Warszawskiego (Sala pod Liberatorem). Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie transmitowane
i rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

701

07.10.2017 Jakub Szydło

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – perkusja
w koncercie finalistów 20. Konkursu „Pamiętajmy
o Osieckiej” organizowanego w dn. 07-10-2017 r.
o godz. 20.00 w Muzeum Powstania
Warszawskiego (Sala pod Liberatorem). Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie transmitowane
i rozpowszechniane w sieci Internet.
Nie

1 115,00

07.10.2017 Paweł Michał Puszczało

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – bas w
koncercie finalistów 20. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej” organizowanego w dn. 07-10-2017 r. o
godz. 20.00 w Muzeum Powstania
Warszawskiego (Sala pod Liberatorem). Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie transmitowane
i rozpowszechniane w sieci Internet.
Nie

1 115,00

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

07.10.2017 Paweł Stankiewicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – gitara w
koncercie finalistów 20. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej” organizowanego w dn. 07-10-2017 r. o
godz. 20.00 w Muzeum Powstania
Warszawskiego (Sala pod Liberatorem). Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie transmitowane
i rozpowszechniane w sieci Internet.
Nie

1 115,00

07.10.2017 Wiesław Wysocki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka –
saksofony w koncercie finalistów 20. Konkursu
„Pamiętajmy o Osieckiej” organizowanego w dn.
07-10-2017 r. o godz. 20.00 w Muzeum Powstania
Warszawskiego (Sala pod Liberatorem). Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie transmitowane
i rozpowszechniane w sieci Internet.
Nie

1 115,00

07.10.2017 Jacek Kita

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – piano w
koncercie finalistów 20. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej” organizowanego w dn. 07-10-2017 r. o
godz. 20.00 w Muzeum Powstania
Warszawskiego (Sala pod Liberatorem). Strony
uzgadniają, że Wydarzenie będzie transmitowane
i rozpowszechniane w sieci Internet.
Nie

1 115,00

18.09.2017

18.09.2017

10.07.2017

12.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

10.07.2017

12.09.2017

07.10.2017 Magdalena Smalara

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci autorskich zapowiedzi, utworu
finałowego oraz prowadzenia koncertu finalistów
20. Konkursu im. Agnieszki Osieckiej,
organizowanego w dn. 07-10-2017 r. o godz.
20.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego (Sala
pod Liberatorem). Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie transmitowane i
rozpowszechniane w sieci Internet.
Nie

22.09.2017 Krzysztof Zdunkiewicz

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania projektu graficznego zaproszenia
(w wersji do druku i cyfrowej) na pokaz filmu
„Rzeź Woli” w reż. Rafała Geremka.

Nie

550

03.08.2017 Maciej Siennicki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowywanie wystawy 1000 pamiątek,
wykonywanie zdjęć eksponatów (packshotów)
oraz poddawanie ich późniejszej obróbce,
archiwizowanie w systemie Musnet
sfotografowanych przedmiotów, wprowadzanie
sfotografowanych przedmiotów do aplikacji
przeznaczonej dla wystawy 1000 pamiątek oraz
prace przy eventach obchodowych.
Nie

2 004,00

19.12.2017 Tamara Obłamska-Rozmus

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie autorskiego programu kursu
introligatorskiego oraz jego prowadzenie w
Pracowni Konserwacji Muzeum Powstania
Warszawskiego według roboczego
harmonogramu
Nie

13 783,00

1 115,00

15.09.2017

26.09.2017

27.09.2017

28.09.2017

15.09.2017

26.09.2017

27.09.2017

28.09.2017

23.09.2017 Janusz Sielicki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie prelekcji i prezentacji
poświęconej ochronie sokołów wędrownych pt.
„Szybkie i … dostojne – o sokołach i sokolnictwie”
w ramach cyklu „Warszawa stroszy piórka” w
dniu 23 września 2017 r. na terenie MPW.
Nie

1 600,00

24.10.2017 Anna Krysztofiak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiej prezentacji parzenia
herbaty oraz wykonania kilku utworów
muzycznych na tradycyjnych chińskich
instrumentach podczas wernisażu w dniu 24
października 2017 r. o godz. 18.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 430,00

14.10.2017 Stanisław Łubieński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu 14
października 2017 r. na terenie Radziejowic
wycieczki (pod roboczym tytułem „W krainie
Chełmońskiego”) w ramach cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”.
Nie

550

05.10.2017 Marta Perchuć - Burzyńska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie scenariusza spotkania i
moderowanie spotkania promującego album
komiksowy Bradl tom 2 w dniu 5 października
2017 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

950

29.09.2017

29.09.2017

25.10.2017 Grzegorz Ostrowski

29.09.2017

29.09.2017

01.10.2017 Jarosław Godlewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 spotkań nt. „Warsztaty
fotograficzne – Azja Andrzeja Zawady w technice
Brąz van Dyke”, organizowanych w dniach: 04-102017 r., 11-10-2017 r., 18-10-2017 r., 25-10-2017
r. w godz. 18.00 – 21.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatów pt.
„Szwedzi w Warszawie” w Muzeum Wojska
Polskiego.
Nie

15.10.2017 Anna Szymczak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt., „Leniwa niedziela z Tatrami”,
organizowanego 15-10-2017 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

500

31.12.2017 Martyna Czerwieniec-Ivasyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie archiwaliów w bazie Musnet – 100
rekordów miesięcznie.
Nie

4 675,00

29.10.2017 Michał Pacut

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatów pt.
„Wojsko Polski niepodległej 1918-1939” w
Muzeum Wojska Polskiego.
Nie

400

09.10.2017

10.10.2017

11.10.2017

09.10.2017

10.10.2017

11.10.2017

1 320,00

400

18.10.2017

19.10.2017

18.09.2017

18.10.2017

19.10.2017

18.09.2017

22.10.2017 Piotr Karski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 - 10 lat nt. „Leniwa niedziela z górami”,
organizowanymi 22.10.2017 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

24.10.2017 Jarosław Michał Wajk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w dyskusji o formach współczesnego
bohaterstwa i potrzebie zaangażowania
społecznego organizowanej w ramach VI edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum
Powstania Warszawskiego w dniu 24 października
o godz. 12.00.
Nie

500

10.11.2017 Anna Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu
graficznego VII edycji Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody” (w tym plakatów różnego
formatu: B1, Citylight, Metropolis, Traffic,) oraz
projektu i składu katalogu poświęconego
Nagrodzie im. Jana Rodowicza „Anody”.

Nie

6 050,00

09.10.2017

09.10.2017

09.10.2017

09.10.2017

24.10.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zagadnień
przedstawionych w książce autorstwa Gabriela
Kayzera oraz poprowadzenia spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 24 października 2017 r. o
godzinie 18:00 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Klincz czy
dialog? Dyskusja o książce Gabriela Kayzera pt.
„Klincz? Debata polsko-żydowska”.
Nie

550

24.10.2017 Filip Memches

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą analizy wywiadów przeprowadzonych w
książce autorstwa Gabriela Kayzera oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
dwóch Powstań w dniu 24 października 2017 r. o
godzinie 18:00 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Klincz czy
dialog? Dyskusja o książce Gabriela Kayzera pt.
„Klincz? Debata polsko-żydowska”.
Nie

220

09.10.2017

09.10.2017

09.10.2017

09.10.2017

24.10.2017 Piotr Kadlčík

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą ukazania relacji polsko – żydowskich na
podstawie wywiadów przeprowadzonych w
książce autorstwa Gabriela Kayzera oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
dwóch Powstań w dniu 24 października 2017 r. o
godzinie 18:00 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Klincz czy
dialog? Dyskusja o książce Gabriela Kayzera pt.
„Klincz? Debata polsko-żydowska”.
Nie

11.12.2017 Andrzej Chmielarz

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
merytorycznego opracowania kalendarium z
przygotowań i przebiegu Powstania
Warszawskiego (od końca lipca do połowy
sierpnia 1944 r.) znajdującego się w zbiorach
Centralnego Archiwum Wojskowego oraz relacji
dowódcy Powstania Warszawskiego gen.
Antoniego Chruściela „Montera” z walk
powstańczych na potrzeby serii wydawniczej
„Źródła polskie do Powstania Warszawskiego”.

Nie

220

4 000,00

09.10.2017

10.10.2017

20.10.2017

23.10.2017

09.10.2017

10.10.2017

20.10.2017

23.10.2017

11.12.2017 Grzegorz Jasiński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
merytorycznego opracowania dokumentów
Komendy Okręgu Warszawa AK z sierpnia i
września 1944 r. wpływających do Oddziału VI
Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie oraz relacji
szefa sztabu dowódcy Powstania Warszawskiego
ppłk. Stanisława Webera „Chirurga” z
przygotowań i przebiegu walk powstańczych na
potrzeby serii wydawniczej „Źródła polskie do
Powstania Warszawskiego”.
Nie

4 000,00

17.11.2017 Wojciech Koss

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
kreacji graficznej na rzecz 12. Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje
Nie

8 800,00

24.10.2017 Bartłomiej Banachowicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w dyskusji o formach współczesnego
bohaterstwa i potrzebie zaangażowania
społecznego organizowanej w ramach VI edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum
Powstania Warszawskiego w dniu 24 października
o godz. 12.00.
Nie

500

24.10.2017 Magdalena Czarnecka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w dyskusji o formach współczesnego
bohaterstwa i potrzebie zaangażowania
społecznego organizowanej w ramach VI edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum
Powstania Warszawskiego w dniu 24 października
o godz. 12.00.
Nie

500

23.10.2017

23.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

23.10.2017

23.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

24.10.2017 Paweł Łukasiak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w dyskusji o formach współczesnego
bohaterstwa i potrzebie zaangażowania
społecznego organizowanej w ramach VI edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum
Powstania Warszawskiego w dniu 24 października
o godz. 12.00.
Nie

500

22.12.2017 Paulina Potoka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii Warszawy i Powstania
Warszawskiego
Nie

2 430,00

26.10.2017 Anna Jaklewicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania pt.
„Współczesne Chiny”, organizowanego
26.10.2017 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 000,00

31.12.2017 Piotr Matulka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1.
Instalacja i konfiguracja sprzętu
komputerowego.2. Instalacja i konfiguracja
sprzętu sieciowego.3. Instalacja i konfiguracja
urządzeń mobilnych.4. Bieżąca obsługa i wsparcie
użytkowników.5. Obsługa techniczna wydarzeń w
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

6 680,00

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 7 spotkań nt. „Warsztaty
fotograficzne – technika LUMI PRINT”,
organizowanych w dniach: 08-11-2017 r., 15-112017 r., 22-11-2017 r., 29-11-2017 r., 06-12-2017
r., 13-12-2017 r., 20-12-2017 r. w godz. 18.00 –
21.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie
Przedmiotem umowy jest określenie zasad i
okresu udzielenia przez licencjonodawcę
zezwolenia i licencji na wykonywanie praw
zależnych od wierszy poprzez eksploatację
tekstów.
Nie

31.10.2017

31.10.2017

20.12.2017 Grzegorz Ostrowski

17.07.2017

17.07.2017

21.09.2017 Ludmiła Adamska-Orłowska

28.09.2017

Przedmiotem umowy jest określenie zasad
wspołpracy przy digitalizacji zespołu 1519 i 6
fragmentów klatek negatywów.Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania digitalizacji
zespołu negatywów zgodnie ze swoją najlepszą
Muzeum Historii Fotografii im. wiedzą i praktyką oraz w oparciu o standardy
20.12.2017 W. Rzewuskiego w Krakowie
dotyczace digitalizacji i konserwacji muzealnej.

28.09.2017

17.07.2017

17.07.2017

21.09.2017 Ludmiła Adamska-Orłowska

2 310,00

13 415,00

Nie

28 212,50

Licencjonodawca udziela licencji niewyłącznej na
korzystanie z fotografii zawierającej wizerunek
ANNY ŚWIRSZYŃSKIEJ w celu opublikowania
fotografii iw ramach wydanej przez
Licenjonobiorcę płyty JESTEM PRZESTRZEŃ z
utworami muzycznymi w wykonaniu Moniki
Borzym
Nie

610

14.09.2017

06.09.2017

14.09.2017

06.09.2017

P.P.U. MARPOL Eugeniusz
30.09.2017 Marciak

Przedmiotem umowy jest wykonanie
gabloty,zabudowa grzejnika,doprowadzenie
zasilania do gabloty wraz z wykonaniem
oświetlenia gabloty, wykonanie kufra
drewnianego, puszki zabezpieczającej główny
wyłącznik dostawa i montaż w Fotoplastikonie.

Nie

12 976,50

10.10.2017 Kontekst Ewa Resel

Wykonawca wykona dzieło w postaci redakcji
jezykowej tekstu autorstwa Jodie Baltazar
przeznaczonego do publikacji pod roboczym tyt
Zawsze głodni Warszawy.Przewodnik/atlas po
jadalnych roślinach stolicy.

Nie

1 750,00

Nie

8 000,00

Nie

400

Nie

8 710,86

Nie

15 000,00

Nie

2 583,00

04.10.2017

04.09.2017

Techniczna obsługa imprez
Technical Support Enginer
16.09.2017 Dawid Chrząszcz

06.09.2017

06.09.2017

Ale Piękny Świat Dorota
21.09.2017 Chojnowska

11.09.2017

11.09.2017

Systemy Alarmowe Instalacje
22.09.2017 Elektryczne Montaż

11.09.2017

11.09.2017

25.09.2017 BAT Józef Broda

11.09.2017

11.09.2017

18.09.2017 AW FILM STUDIO

Przedmiotem umowy jest zapewnienie sceny
wyposażonej w siatki boczne wraz z
nagłośnieniem,podczas imprezy finałowej
plenerowej Finał gry- Raz dwa trzy
warszawiakiem jesteśty TY W DNIU 16.09.2017
Poprowadzenie autorskiego spotkania z cyklu
'Podróże alternatywne' w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Wykonawca przyjmuje do wykonania prace
polegające na wymianie uszkodzonego
rejestratora CCTV z dyskami, wymianę kamer
Koncert na Gali Finałowej między muzealnej gry
Raz DWA TRZY Warszawiakiem jesteś TY w dniu
16.09.2017
Przedmiotem umowy jest rozliczenie
wynagrodzenia z tyt zapewnionej na rzecz
Muzeum usługi wykonania charakteryzacji na
potrzeby 7 koncertów z cyklu Muzyka pod
Liberatorem

12.09.2017

11.09.2017

12.09.2017

11.09.2017

agakubish Agnieszka
16.10.2017 Kubiszewska Krawczyk

Wykonawca wykona dzieło w postaci odręczenie
wykonanych ilustracji do słowniczka
botanicznego przeznaczonego do publikacji po
roboczym tyt Zawsze głodni
Warszawy.Przewodnik po jadalnych roślinach
stolicy.
Nie

2 750,00

30.09.2017 HYDRA Piotr Niklas

Wykonawca wykona dzieło w postaci wykonania
projektu graficznego z uwzględnieniem
funkcjonalności menu oraz budową systemu
zarządzania treścią CMS do całej strony.bradl.pl z
możliwością jej rozbudowy o kolejne tomy serii
komiksowej Bradl
Nie

4 920,00

11.09.2017

11.09.2017

20.09.2017

12.09.2017

12.09.2017

22.12.2017

19.09.2017

19.09.2017

29.09.2017

19.09.2017

19.09.2017

27.09.2017

Wykonawca przyjmuje do wykonania prace
polegające na wymianie zużytej eksploatacyjnej
chłodnicy oleju hydralicznego w dżwigu na wiezy
INTERLIFT SERWIS S.C.
widokowej w bud B
Opracowanie projektu koncepcyjnego i projektu
wykonawczegostałej ekspozycji muzealnej
poświęconej powojennym losom ofiar
stalinowskiego terroru oraz ruchowi oporu w
latach 1956-1989 w podziemiach Ministerstwa
Sprawiedliwości. Sprawowanie nadzoru
KASPER SKIRGAJŁŁOautorskiego nad produkcją i montażem
KRAJEWSKI
elementów wystawy.
Sprzęt komputerowy w postaci macierzy
Point z o.o.
dyskowej oraz 10 dyskami twardymi
Przedmiotem umowy jest dostawa 25 szt
okularów do odbioruobrazu w technologii 3D
Image Recording Solutions Sp. nfirmy Infitec model 100104050 INFITEC 3-D
z o.o
GLASSES SPACE TBP

Nie

8 290,20

Nie

79 950,00

Nie

19 003,50

Nie

39 944,25

25.09.2017

25.09.2017

18.09.2017

18.09.2017

25.09.2017

27.09.2017

02.10.2017

03.10.2017

25.09.2017

27.09.2017

02.10.2017

03.10.2017

Dostawa serwera fabrycznie nowego sprzetu
komputerowego w postaci serera Dell PowerEdge
WRAZ Z SYSTEMEM wINsVRDCCore 2016 SNGL
OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic I jednym zapasowym
19.10.2017 CNS S.C.
dyskiem NLSAS 2TB
Nie
Wykonawca zapewni wykonanie dzieła w postaci
Agencja Autorska Autograf S.C. poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci 5Gabriela Niedzielska Maria
10 lat pt Leniwa niedziela z przyrodą. W
01.10.2017 Olczyk
FOTOPLASTIKONIE .
Nie

43 234,50

800

29.12.2017 New Amsterdam Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest wykonanie dzieła w
postaci opracowania zawartości multimedialnej
ekspozycji jak również zainstalowanie i
uruchomienie zawartości multimedilanej oraz
przeniesienie majatkowych praw autorskich i
udzielenie licencji na System sterowania
prezentacjami multimedialnymi.

Nie

100 000,00

06.10.2017 Anna Serafińska Vocals

KONCERT w Fotoplastkonie Warszawskim w dniu
06.10.2017 ogodz 19:00 w ramach imprezy 'Twoja
klisza z Powstania'-finał gry miejskiej.
Nie

6 000,00

Profesjonalne Usługi
07.10.2017 Fotograficzne

Dzieło w postaci zrealizowania reportaży
fotograficznych ze spotkań pt: Barbarzyńca,
Bestia, Europejczyk', organizowanego 05.10.2017
w MPW 'Finał konkursu fotograficznego Twoja
Klisza z Powstania' organizowanego w dniu
06.10.2017 w Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

6 000,00

16.10.2017 Piotr Janowski TAMTAM

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu 'Na pierwszej linii-spotkania z polskimi
fotografami wojennymi'
Nie

492

03.10.2017

03.10.2017

30.08.2017

30.08.2017

13.10.2017

13.10.2017

25.09.2017

25.09.2017

16.10.2017 Piotr Janowski TAMTAM

Motion Picture Licensing
07.09.2017 Company Polska Sp. z o.o.
SoftCOM SJ Piotr Szuba,
31.12.2017 Tomasz Wierzbowski

KASPER SKIRGAJŁŁO30.10.2017 KRAJEWSKI

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu 'Na pierwszej linii-spotkania z polskimi
fotografami wojennymi'
Nie

492

Licencjobiorca udziela licencji niewyłącznej
uprawniającej do wielokrotnego wyświetlania na
terytorium Polski filmów objętych licencją oraz
innych programów przeznaczonych wyłącznie do
celów związanych z promocją kultury i edukacją
kulturalną .
Nie

1 906,50

Wykonanie i dostawa biletów wstępu do MPW

Nie

78 720,00

Wykonawca wykona dzieło w postaci wykonania
projektów graficznych dwóch tablic sponsorskich
zamontowanych na terenie Muzeum oraz nadzór
nad ich wykonaniem i montaż.
Nie

1 476,00

27.02.2017

02.11.2017

02.11.2017

27.02.2017

02.11.2017

02.11.2017

05.08.2017 Iwan Wyrypajew

Zamawiajcy zamawia, a Wykonawca zobowizuje
się do wykonania na rzecz Zamawiającego dzieł w
postaci: 1) wyreżyserowania spektaklu
teatralnego pod tytułem roboczym 'Pamiętniki
Poliny Żerebcowej', realizowanego w ramach
obchodów 73. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. 2) adaptacji tekstu sztuki pn.
roboczą 'Pamiętniki Poliny Żerebcowej' autorstwa
Poliny Zherebcovej na potrzeby w.w. spektaklu,
3) stworzenie eksplikacji reżyserskiej, 4)
stworzenie koncepcji artystycznej i przekazanie
realizatorom wytycznych do projektu
koncepcyjnego i wykonawczego światła, dźwięku
i video w. w. spektaklu, 5) prowadzenia prób
czytanych i nadzór podczas prób
technologicznych, 6) w przypadku realizacji
telewizyjnej: przekazanie wytycznych i nadzór
nad pracą realizatorów TV w zakresie koncepcji
artystycznej,
Nie

50 000,00

31.12.2017 Helena Sarna

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie kwerend biblioteczno –
archiwalnych na potrzeby projektu dotyczącego
ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego.
Nie

5 350,00

09.11.2017 Łukasz Kędzierski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania pt.
„Fotograf w podróży”, organizowanego
09.11.2017 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 000,00

02.11.2017

02.11.2017

05.11.2017 Monika Hanulak

02.11.2017

02.11.2017

31.12.2017 Bartłomiej Ślifierski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa niedziela z Julianem
Tuwimem”, organizowanego 05.11.2017 r. o
godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

21.11.2017 Włodimierz Pessel

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowanie scenariusza i prowadzenie
spotkania „Znajomi z podwórka” w ramach
Festiwalu Niewinni Czarodzieje w dniu 21
listopada 2017 r. w godz. 18.30 – 20.30.
Nie

475

14.11.2017 Justyna Dżbik-Kluge

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie scenariusza i prowadzenie
konferencji prasowej dotyczącej Warszawskiego
Festiwalu Niewinni Czarodzieje, która odbędzie
się 14 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w
restauracji Ed Red, Plac Mirowski 1.
Nie

595

09.11.2017

13.11.2017

09.11.2017

23.11.2017

600

5 620,00

13.11.2017

14.11.2017

14.11.2017

15.11.2017

13.11.2017

25.11.2017 Alicja Jelińska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w charakterze DJ’a w silent disco w ramach
Festiwalu Niewinni Czarodzieje w dn. 25.11.2017
r. w godz. 21.00 – 3.00 oraz należyte
przygotowanie kompilacji muzycznej według
zamówienia Zleceniodawcy.
Nie

1 000,00

14.11.2017

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
prowadzenie rejestru umów i zamówień,
prowadzenie rejestru faktur, archiwizacja
dokumentów finansowych oraz pomoc przy
31.12.2017 Katarzyna Maria Gawałkiewicz obsłudze sekretariatu Dyrektora ds. finansowych. Nie

3 610,00

14.11.2017

30.11.2017 Magdalena Konik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania pt.
„Fotograf w podróży” organizowanego
30.11.2017 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

500

19.11.2017 Joanna Katarzyna Gwis

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa niedziela z historiami
o grzybach” organizowanego 19.11.2017 r. o
godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

450

15.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

16.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

16.11.2017

22.11.2017 Michał Wawrzyniec Gerlach

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
prowadzenie warsztatów tanecznych
organizowanych w ramach XII edycji Festiwalu
warszawskiego Niewinni Czarodzieje
organizowanych w dniach 20 i 22 listopada 2017
r.
Nie

2 680,00

20.11.2017 Agnieszka Kozak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie scenariusza dotyczącego tematyki
fałszowania jedzenia w XX wieku oraz
poprowadzenie spotkania pt. „Kuchenne
mistyfikacje”, organizowanego w dniu 20.11.2017
r. o godz. 18.00 w Electrolux Taste Center przy ul.
Karolkowej 30 w Warszawie, w ramach XII edycji
Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Nie

500

Aleksandra Anna Zaprutko20.12.2017 Janicka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowania krótkiego referatu na temat
fałszowania żywności w XX wieku oraz wzięcia
udziału w prelekcji podczas wydarzenia pt.
„Kuchenne mistyfikacje”, organizowanego w dniu
20.11.2017 r. o godz. 18.00 w Electrolux Taste
Center przy ul. Karolkowej 30 w Warszawie, w
ramach XII edycji Warszawskiego Festiwalu
Niewinni Czarodzieje.
Nie

700

17.11.2017

17.11.2017

20.11.2017

24.11.2017

17.11.2017

17.11.2017

20.11.2017

24.11.2017

22.11.2017 Artur Rawicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udziału w charakterze prowadzącego spotkanie
„Mechanika to gębowa, co wyrywa serca nam” w
dniu 22 listopada 2017 r. o 19.30 w Kinie Czary w
ramach XII Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje.
Nie

1 340,00

13.12.2017 Grzegorz Mika

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia pięciu wykładów stworzonych w
oparciu o koncepcję łączenia narracji historii i
taktyki wojennej z kontekstem architektury i
urbanistyki prowadzonych w Audytorium im. Jana
Nowaka Jeziorańskiego pod wspólną nazwą
„Miasto i wojna” według roboczego
harmonogramu w dniach od 23.11.2017 r. do
13.12.2017 r.
Nie

2 000,00

21.11.2017 Alex Kłoś

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udziału w spotkaniu „Znajomi z Podwórka” w
ramach XII Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje w dniu 21 listopada 2017 r.
Nie

500

26.11.2017 Mikołaj Kubacki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia dla Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego warsztatów w
Muzeum Wojska Polskiego pt. „Noc Listopadowa
1830”.
Nie

400

24.11.2017

24.11.2017

04.12.2017

07.12.2017

24.11.2017

24.11.2017

04.12.2017

07.12.2017

14.12.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 14.12.2017
r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.
Nie

400

25.11.2017 Janina Łączyńska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
montaż, demontaż i późniejsza utylizacja
elementów scenograficznych na słupach
konstrukcyjnych w przestrzeni LOFT 44 w
Warszawie, ul. Powązkowska 44 pod nadzorem
głównego scenografa, na potrzeby koncertu
Michała Urbaniaka „Awantury muzyka
jazzowego” oraz silent disco organizowanych w
ramach XII Festiwalu Warszawskiego „Niewinni
Czarodzieje”.
Nie

1 500,00

18.12.2017 Roman Stasiuk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wywołanie czterech filmów z okresu II wojny
światowej przekazanych przez Panią Danutę
Orzeszko-Bałuk.
Nie

475

21.12.2017 Monika Witkowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania pt.
„Fotograf w podróży” organizowanego
21.12.2017 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

700

24.10.2017

24.10.2017

24.10.2017

25.10.2017

24.10.2017

24.10.2017

24.10.2017

25.10.2017

23.11.2017 Justyna Dżbik-Kluge

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
scenariusza części mówionej dancingu i
poprowadzenia konferansjerki podczas dancingu
pn. „Gwardia Jazzbandytyzmu” realizowanego w
ramach XII edycji Festiwalu Niewinni Czarodzieje
w dniu 23 listopada 2017 r. w Hali Gwardii.
Nie

3 500,00

23.11.2017 Tomasz Zin

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
projektu oprawy multimedialnej oraz reżyserii
multimediów podczas dancingu pn. „Gwardia
Jazzbandatyzmu” realizowanego w ramach XII
edycji Festiwalu Niewinni Czarodzieje w dniu 23
listopada 2017 r. w Hali Gwardii.
Nie

550

23.11.2017 Jakub Kozak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci autorskiego przygotowania aranży
utworów oraz artystycznego wykonania i występu
podczas dancingu pn. „Gwardia Jazzbandytyzmu”
realizowanego w ramach XII edycji Festiwalu
Niewinni Czarodzieje w dniu 23 listopada 2017 r.
w Hali Gwardii.
Nie

770

23.11.2017 Krzysztof Czajka

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
projektu koncepcyjnego, projektu wykonawczego
wraz z rysunkami technicznymi oraz nadzoru
autorskiego nad produkcją parawanów i
zastawek, elementów meblowych (bary jedzenie/
napoje, płyta główna sceniczna, blaty okrągłe, bar
główny) na potrzeby realizacji scenografii
dancingu „Gwardia Jazzbandytyzmu”.
Nie

2 500,00

26.10.2017

06.11.2017

06.11.2017

26.10.2017

06.11.2017

06.11.2017

23.11.2017 Justyna Woźniak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
koncepcji oraz wykonania kostiumów
stylizowanych na lata ’30, a także stworzenia
projektu i wykonania fryzur oraz charakteryzacji
zgodnie z tematem wydarzenia (nawiązanie do
dancingów i stylu lat ’30) dla muzyków
występujących podczas Dancingu pn. „Gwardia
Jazzbandytyzmu” organizowanego w Hali Gwardii
w dniu 23 listopada 2017 roku w ramach XII
edycji Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

4 500,00

16.11.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konwersji z
2 D na 3 D 50 szt. fotografii na potrzeby
organizacji wystawy fotografii Marka Karewicza
„Muzyka nie-poważna” wraz z wykonaniem
masek roboczych określających głębie
trójwymiarowości fotografii.
Nie

3 900,00

23.11.2017 Monika Majewska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci autorskiego stworzenia koncepcji
choreograficznej wraz z występem artystycznym
na potrzeby oprawy wydarzenia: koncertu
zespołu Jazzband Młynarski – Masecki podczas
Dancingu „Gwardia Jazzbandytyzmu”
organizowanego w dniu 23 listopada 2017 r. w
Hali Gwardii w ramach XII edycji Festiwalu
Niewinni Czarodzieje.

2 600,00

Nie

06.11.2017

06.11.2017

22.11.2017 Jerzy Bralczyk

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
przygotowania i opracowania scenariusza dyskusji
„Mechanika to gębowa, co wyrywa serca nam”,
która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o
godz. 19.30 w Kinie Czary w ramach XII Festiwalu
warszawskiego Niewinni Czarodzieje.
Nie

06.11.2017

06.11.2017

23.11.2017 Piotr Wróbel

06.11.2017

06.11.2017

08.11.2017 Jerzy Gruchot

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na tubę
do koncertu zespołu Jazzband Młynarski –
Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
animacji promujących Festiwal Warszawski
Niewinni Czarodzieje
Nie

23.11.2017 Paweł Gromek

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
projektu koncepcyjnego, opracowania
graficznego projektu oraz pomysłu scenografii
wraz z autorskim wykonaniem elementów baru i
stołu w stylu retro nawiązujących do tematyki
przewodniej dancingów warszawskich lat ’30 w
ramach organizacji dancingu pn. „Gwardia
Jazzbandytyzmu” realizowanego w ramach XII
edycji Warszawskiego Festiwalu Niewinni
Czarodzieje w dniu 23 listopada 2017 r. w Hali
Gwardii.
Nie

07.11.2017

07.11.2017

1 100,00

1 100,00

9 130,00

5 440,00

08.11.2017

08.11.2017

08.11.2017

08.11.2017

08.11.2017

08.11.2017

23.11.2017 Jarosław Zenon Bothur

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
saksofon do koncertu zespołu Jazzband Młynarski
– Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Nie

1 100,00

21.11.2017 Patryk Rogoziński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci stworzenia własnej aranżacji utworów z
lat 30. I 60. oraz wcześniej nagranych dźwięków
prezentujących odgłosy charakterystyczne dla
warszawskich ulic wraz z improwizowanym
występem wiolonczelowym podczas live actu pt.
Nadwiślański Bit organizowanego w ramach XII
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje w
dniu 21 listopada 2017 r.
Nie

900

21.11.2017 Grzegorz Lalek

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci stworzenia własnej aranżacji utworów z
lat 30. i 60. oraz wcześniej nagranych dźwięków
prezentujących odgłosy charakterystyczne dla
warszawskich ulic wraz z improwizowanym
występem skrzypcowym podczas live actu pt.
Nadwiślański Bit organizowanego w ramach XII
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje w
dniu 21 listopada 2017 r.
Nie

900

08.11.2017

09.11.2017

09.11.2017

08.11.2017

09.11.2017

09.11.2017

21.11.2017 Tomasz Filip Stempniewicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci stworzenia własnej aranżacji utworów z
lat 30., 60. i 90., przeprowadzenia nagrań
terenowych na obszarze Warszawy wraz z ich
aranżacją i umuzykalnieniem oraz
skomponowania i prezentacji własnych utworów
podczas live actu pt. Nadwiślański Bit
organizowanego w ramach XII Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje w dniu 21
listopada 2017 r.
Nie

3 500,00

23.11.2017 Maurycy Idzikowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
trąbkę do koncertu zespołu Jazzband Młynarski –
Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

23.11.2017 Michał Tomaszczyk

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
puzon do koncertu zespołu Jazzband Młynarski –
Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

09.11.2017

09.11.2017

13.11.2017

09.11.2017

09.11.2017

13.11.2017

23.11.2017 Jan Emil Młynarski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
bandżo do koncertu zespołu Jazzband Młynarski –
Masecki oraz koordynacji muzycznej koncertu,2)
występu artystycznego w trakcie koncertu
organizowanego w dniu 23 listopada 2017 r. w
Hali Gwardii w ramach XII edycji Festiwalu
Niewinni Czarodzieje.
Nie

3 000,00

23.11.2017 Marcin Masecki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
fortepian do koncertu zespołu Jazzband
Młynarski – Masecki oraz kierownictwa
muzycznego koncertu,2) występu artystycznego
w trakcie koncertu organizowanego w dniu 23
listopada 2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII
edycji Festiwalu Niewinni Czarodzieje.

Nie

3 500,00

23.11.2017 Michał Bronisław Fetler

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
saksofon do koncertu zespołu Jazzband Młynarski
– Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

23.11.2017 Tomasz Ziętek

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
trąbkę do koncertu zespołu Jazzband Młynarski –
Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

23.11.2017 Jerzy Rogiewicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
perkusję do koncertu zespołu Jazzband Młynarski
– Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

23.11.2017 Tomasz Duda

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
saksofon do koncertu zespołu Jazzband Młynarski
– Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

23.11.2017 Zofia Endzelm

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
skrzypce do koncertu zespołu Jazzband Młynarski
– Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

13.11.2017

13.11.2017

14.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

14.11.2017

23.11.2017 Aleksandra Bugaj

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
skrzypce do koncertu zespołu Jazzband Młynarski
– Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 500,00

23.11.2017 Christian Danowicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
skrzypce do koncertu zespołu Jazzband Młynarski
– Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

2 000,00

30.11.2017 Magdalena Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
graficznego i typograficznego publikacji
drukowanej pod roboczym tytułem: „Zawsze
głodni Warszawy. Przewodnik/atlas po jadalnych
roślinach stolicy” autorstwa Jodie Baltazar, tj. w
szczególności do zaprojektowania layoutu
publikacji (w tym: przygotowania makiety książki),
dokonania łamania i składu tekstów oraz
elementów ilustracyjnych, naniesienia
niezbędnych poprawek po korektach,
odpowiedniego przygotowania plików PDF do
druku (w tym: współpracy z drukarnią, a
zwłaszcza naniesienia poprawek wymaganych
przez dział DTP drukarni), przekazania
pliku/plików otwartych.
Nie

3 000,00

15.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

15.11.2017

15.11.2017

16.11.2017

28.11.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zjawiska kryjącego się
pod hasłem „żydokomuny” oraz poprowadzenia
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań w dniu 28 listopada
2017 r. o godzinie 18:30 w Audytorium Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Czerwoni Żydzi
– prawda i mit.
Nie

550

28.11.2017 Kazimierz Wóycicki

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
krótkiego referatu będącego próbą prześledzenia
żydowskiego losu w XX w. oraz wzięcia udziału w
prelekcji podczas spotkania organizowanego w
ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu
28 listopada 2017 r. o godzinie 18.30 w
Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego w
Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania” Czerwoni Żydzi – prawda i mit.
Nie

220

25.11.2017 Przemysław Jankowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
scenariusza realizacji świetlnej oraz realizacji
światła podczas koncertu Michała Urbaniaka w
dniu 25 listopada 2017 r. w Loft 44 realizowanego
w ramach XII edycji Festiwalu Niewinni
Czarodzieje.
Nie

714

16.11.2017

17.11.2017

16.11.2017

17.11.2017

16.12.2017 Janusz Czopowicz

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konserwacji
maszyn i powielaczy w drukarni Muzeum oraz
wykonania 100 sztuk uchwytów na karabiny do
magazynu broni MPW. Prace konserwatorskie
będą polegały na:1) Maszyna MAN – usunięcie
uszkodzeń powstałych na skutek eksploatacji
maszyny przez ostatni rok, naprawa
uszkodzonych oraz dorobienie nowych listew przy
grabiach wkładających arkusze, wymiana taśm na
cylindrze oraz sznurków odprowadzających
arkusz na grabie, wyczyszczenie wałków
metalowych wraz z ich demontażem,
wypolerowanie prowadnic „karety”.2) Maszyna
korektorska – wymiana gumy na cylindrze,
wyczyszczenie i wypolerowanie stołu na matryce,
wyszlifowanie oraz dopasowanie trybów i
zębatek.3) Powielacze – wyczyszczenie,
dorobienie i wymiana brakujących sprężyn i śrub. Nie

7 830,00

28.11.2017 Wojciech Stanisławski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
krótkiego referatu będącego próbą omówienia
postawy Żydów względem komunizmu na
przestrzeni XX w. oraz wzięcia udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 28
listopada 2017 r. o godzinie 18.30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania”
Czerwoni Żydzi – prawda i mit.
Nie

220

20.11.2017

21.11.2017

20.11.2017

21.11.2017

01.12.2017 Anna Gołębicka

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
całościowej strategii komunikacyjnej VII i
kolejnych edycji Nagrody im. Jana Rodowicza
„Anody” z uwzględnieniem aspektu osób
zgłaszających, opracowania spójnych list
dialogowych do spotów do radia i TVP pod kątem
marketingowym oraz promocyjnym, wyboru
bohaterów występujących w filmikach tzw.
instruktażowych i ich przygotowania do nagrania,
opracowania haseł reklamowych dotyczących
konkretnych grup targetowych kampanii oraz
współpracy przy tworzeniu scenariusza do spotu
TV oraz bieżącej konsultacji dotyczącej form
promocji (w mediach społecznościowych,
Internecie, mediach).
Nie

12 000,00

28.11.2017 August Grabski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
krótkiego referatu będącego analizą etymologii
pojęcia „żydokomuna”, a także omówieniem
postaw Żydów względem komunizmu na
przestrzeni XX w. oraz wzięcia udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 28
listopada 2017 r. o godzinie 18.30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania”
Czerwoni Żydzi – prawda i mit.
Nie

220

23.11.2017

24.11.2017

01.12.2017

23.11.2017

24.11.2017

01.12.2017

07.12.2017 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konwersji z
2 D na 3 D 50 szt. fotografii z kolekcji Henryka
Poddębskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum
Cyfrowego na potrzeby organizacji wystawy:
„Niepodległa Poddębskiego” wraz z wykonaniem
masek roboczych określających głębie
trójwymiarowości fotografii.
Nie

4 800,00

19.12.2017 Marcin Czajkowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
indeksu osobowego (nazwisk i pseudonimów)
oraz oddziałów powstańczych na potrzeby
wznowienia książki Adama Borkiewicza
„Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań
natury wojskowej”.
Nie

3 500,00

19.12.2017 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zagadnień poruszonych w
książce pt. „Spór o Grossa” autorstwa Pawła
Dobrosielskiego oraz poprowadzenie spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 19 grudnia 2017 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Terapia czy
obelga? Dyskusja o książce pt. „Spór o Grossa”
Pawła Dobrosielskiego.
Nie

550

08.08.2017

18.05.2017

13.11.2017

22.11.2017

08.08.2017

18.05.2017

13.11.2017

22.11.2017

30.11.2017 Tomasz Stefanek

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
opracowania koncepcji dwóch nowych
rozdziałów, opracowania danych do infografik,
stworzenia nowych podpisów do zdjęć oraz
nowych tekstów na potrzeby dostosowania
wystawy „Powstanie Warszawskie 1944” na rynek
chiński.”
Nie

31.12.2018 Izabela Igel

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci 4
opracowań dotyczących realizacji przez
Zamawiającego filmu pod roboczym tytułem
„Kurier” dotyczących umów koprodukcyjnych,
inwestorskich, sponsorskich, dystrybucyjnych i
innych związanych z realizacją filmu „Kurier”.

Nie

10 000,00

23.11.2017 Tomasz Ziętek

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
trąbkę do koncertu zespołu Jazzband Młynarski –
Masecki,2) występu artystycznego w trakcie
koncertu organizowanego w dniu 23 listopada
2017 r. w Hali Gwardii w ramach XII edycji
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

1 100,00

22.11.2017 Inter Consult S.A.

wynajem przestrzeni Kino Czary w Warszawawie
przy ul.Chłodnej 31 na potrzeby panelu
dyskusyjnego pt. ,, Mechanika to gębowa, co
wyrywa serca nam' w ramach Festiwalu
,,Niewinni Czarodzieje'

Nie

5 750,00

738

24.11.2017

04.12.2017

04.12.2017

24.11.2017

04.12.2017

04.12.2017

14.12.2017 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanego 14.12.2017
r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.
Nie

400

19.12.2017 Joanna Wawrzyniak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą analizy obrazu stosunków polsko –
żydowskich ukazanych w książce pt. „Spory o
Grossa” autorstwa Pawła Dobrosielskiego oraz
wzięcia udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 19 grudnia 2017 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Terapia czy
obelga? Dyskusja o książce pt. „Spory o Grossa”
Pawła Dobrosielskiego.

Nie

220

19.12.2017 Paweł Dobrosielski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
analizą zagadnień ukazanych w autorskiej pt.
„Spory o Grossa” oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 19
grudnia 2017 r. o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
Terapia czy obelga? Dyskusja o książce pt. „Spory
o Grossa” Pawła Dobrosielskiego.
Nie

220

04.12.2017

04.12.2017

04.12.2017

04.12.2017

19.12.2017 Piotr Skwieciński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą analizy relacji polsko-żydowskich i
zagadnień ukazanych w książce pt. 'Spór o Grossa'
autorstwa Pawła Dobrosielskiego oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
dwóch Powstań w dniu 19 grudnia 2017 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Terapia czy
obelga? Dyskusja o książce pt. 'Spory o Grossa'
Pawła Dobrosielskiego.
Nie

220

29.12.2017 SIGNYSYSTEM s.c.

Produkcja dodatkowych elementów systemu
informacji dla zwiedzajacych na ekspozycji MPW,
wraz z transportem do muzeum i montażem.
Nie

2 460,00

06.12.2017

06.12.2017

12.12.2017 Marcin Zaborowski.Com

06.12.2017

06.12.2017

07.12.2017 Marcin Kydryński Siesta

07.12.2017

07.12.2017

31.12.2018 GARMOND PRESS

07.12.2017

07.12.2017

19.12.2017 SILLVES Sp. z o.o.

11.12.2017

11.12.2017

31.12.2019 Orange Polska S.A.

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconej
sytuacji w obozach uchodźców. Pokaz odbędzie
się w ramach cyklu 'Na pierwszej linii - spotkania z
polskimi fotografami wojennymi.
Nie
przeprowadzenie spotkania autorskiego z
Marcinem Kydryńskim w dniu 07.12.2017 w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Prenumerata i dostawa prasy codziennej i
specjalistycznej dla potrzeb MPW
Nie
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu
komputerowego: 2 szt macierzy dyskowej, 2 szt
szyn montujących, 26 szt dysków twardych
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w
ramach telefonii komórkowej dla MPW

632

1 000,00
19 370,17

Nie

27 972,66

Nie

66 000,00

21.12.2017

21.12.2017

31.12.2018 FALCK Medycyna Sp z o.o.

11.12.2017

11.12.2017

31.12.2018 Emart Synergia Sp. z o.o.

Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnychmedycyny pracy
Świadczenie usługi hostingu serwisu
internetowego 1944.pl.

Nie

12 000,00

Nie

16 000,00

Sprawowanie stałego nadzoru i serwisowania
oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz
sieciowego w zakresie i na zasadach zgodnych z
wykupionym pakietem. Umową objęty jest pakiet
programów Sage Symfonia ERP
Nie

22 000,00

wykonanie i montaż sześciu stalowych zabudów
monitorów na ekspozycje stałą MPW
Zakup sprzętu komputerowego

Nie
Nie

1 722,00
62 957,55

Nie

4 125,00

Nie

5 431,68

Nie

7 995,00

22.12.2017

22.12.2017

31.12.2018 Nicoma Sp. z o.o.

13.12.2017
15.12.2017

13.12.2017
15.12.2017

11.12.2017

11.12.2017

19.12.2017 FERUS Aleksandra Dziekan
22.12.2017 Top Rental
Soundgarden audioguidance
31.07.2018 GmbH

27.11.2017

27.11.2017

15.12.2017 Aplauz Sp.z o.o.

18.12.2017

18.12.2017

31.12.2018 Biblioteka Narodowa

11.12.2017

11.12.2017

18.12.2017 Art Inwestycje Rafał Kamecki

Serwis audio przewodników AureaPlus
Zakup 8 par słuchawek HD 25-1-II-Basic Edition
(słuchawki profesjonalne)
Usługa dezynfekcji masowej obiektów Muzeum w
laboratorium mikrobiologicznym
Zakup plakatu autorstwa Wojciecha Fangora do
filmu 'Niewinni Czarodzieje'

Nie

3 422,00

04.12.2017

04.12.2017

31.12.2018 Andor Sp. z o.o,

Stała obsługa serwisowa 7 szt. Kopiarek w MPW. Nie

36 000,00

04.12.2017 Telewizja Polska S.A.

Udzielenie licencji na audycje w ramach spotkań
'Ekran z dziadkiem' Licencja udzielona jest na
okres 1.11.2017 do 31.05.2018

Nie

3 444,00

7 380,00
5 535,00

06.11.2017

06.11.2017

13.11.2017

13.11.2017

23.11.2017 Agora S.A.

Współpraca patronacka „Niewinni Czarodzieje” zamieszczenie na stołecznych stronach GW oraz
w serwisie Warszawa.wyborcza.pl informacji o
wydarzeniu.
Nie

13.11.2017

13.11.2017

15.12.2017 Agora SA

Współpraca patronacka „Niewinni Czarodzieje”

Nie

poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z karawaną
opowieści' w Fotoplastikonie Warszawskim
Zakup szczotki do kosiarki Husqvarna Rider 16C
AWD

28.11.2017

28.11.2017

17.12.2017 Fundacja LuxStrefa

Nie

400

04.12.2017

04.12.2017

31.12.2017 BEREMAX s.c.

Nie

8 905,00

27.11.2017

27.11.2017

31.12.2018 P.H. EWAPOL

07.12.2017
27.11.2017

07.12.2017
27.11.2017

31.12.2019 Flexcom Sp. z o.o.
31.12.2018 USTRONIANKA sp. z. o. o.

sukcesywna dostawa artykułów czystościowych
świadczenie usług telekomunikacyjnych w
zakresie połączeń wychodzących loklnych ,
strefowych , międzystrefowych i
międzynarodowych .
Zakup wody pitnej, Źródlanej 'Ustronianka'

Nie

55 350,00

Nie
Nie

36 000,00
26 000,00

Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż
elementów wyposażenia i scenografii wystawy
muzealnej poświęconej pamięci ofiar reżimu
komunistycznego w dawnym areszcie śledczym w
Ministerstwie Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11
w Warszawie
Nie

222 015,00

01.12.2017

01.12.2017

Jakub Stańczyk Stanisław
29.12.2017 Augustin s.c.

16.11.2017

16.11.2017

Kowalcze Małgorzata Zakład
20.11.2017 Poligraficzny SINDRUK

Druk plakatów i katalogu wraz z dostawą do
MPW

Nie

22 608,00

Dostawa wraz z montażem systemu oświetlenia
ekspozycyjnego na potrzeby stałej ekspozycji w
dawnym areszcie śledczym

Nie

421 188,90

Druk wraz z dostawą kartek bożonarodzeniowych Nie

7 134,00

20.11.2017

20.11.2017

21.12.2017 NGS Sp. z o.o.

24.11.2017

24.11.2017

30.11.2017

30.11.2017

27.11.2017 Maria Sędkowska Sitodruk
Restauracja Amfitrion Adam
31.12.2017 Lewandowski

Sukcesywne świadczenie usług cateringowych

Nie

160 000,00

17.11.2017

17.11.2017

ARANŻACJA REALIZACJA
30.11.2017 ŚWIATŁA ANDRZ EJ GRODA

23.11.2017

23.11.2017

26.11.2017 High Power

20.11.2017

20.11.2017

24.11.2017 Joanna Kulig-Bochniak

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu i elementów
wyposażenie scenograficznego wraz ze
specjalistyczną obsługą techniczną na potrzeby
realizacji technicznej tj. oświetleniowej i
dźwiękowej oraz wybranych elementów
scenograficznych (obejmującej dostarczenie
montaż i demontaż sprzętu oraz wybranych
elementów scenografii, a także obsługę prób do
Imprezy) koncertu z dancingiem pn.: 'Gwardia
Jazzbandytyzmu!' organizowanego w Hali Gwardii
przy ul. Plac Żelaznej Bramy 1 w Warszawie,
odbywającego się w dniu 23 listopada
2017(czwartek) w ramach 12. Warszawskiego
Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Występują
Jazzband Młynarski&Masecki oraz konferansjer i
DJ.
Nie
Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnego sprzętu wraz ze specjalistyczną
obsługą na potrzeby realizacji technicznej, w tym
dźwiękowej, koncertu Michała Urbaniaka
„Awantury muzyka jazzowego” podczas XII
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje,
który odbędzie się 25 listopada 2017 w
Warszawie/ul. Powązkowska 44.
Nie
przygotowanie oraz wykonanie atystyczne
utworów ,,Związane mam ręce', ,,Dla Ciebie chcę
być biała' podczas koncertu Jazz Bandu MłynarskiMasecki w ramach festiwalu ,,Niewinni
Czarodzieje'
Nie

47 355,00

13 500,00

3 000,00

20.11.2017

20.11.2017

Stowarzyszenie Korporacja
27.11.2017 Teatralna

21.11.2017

21.11.2017

31.12.2018 NOMA2 Sp. z o.o.

21.11.2017

21.11.2017

31.12.2018 P.U.Be-Ta T.Kalista

21.11.2017

21.11.2017

22.12.2017 Dewam Net Sp. z o.o.

21.11.2017

21.11.2017

Styl Productions Paweł
01.12.2017 Fabianek

24.11.2017

24.11.2017

27.11.2017

27.11.2017

31.12.2019 Easy CALL.pl S.A.
POCZTA POLSKA SPÓŁKA
31.12.2018 AKCYJNA

27.11.2017

27.11.2017

Stowarzyszenie Pracowna
Etnograficzna im. W.
10.12.2017 Dynowskiego

24.10.2017

24.10.2017

31.10.2017 Roman Kępka

Opracowanie scenariusza projekcji wizualnej
towarzyszącej koncertowi Michała Urbaniaka
oraz realizację wizualizacji w trakcie prób i
koncertu 'Awantury muzyka jazzowego' na XII
festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje w dniu
25.11.2017
Umowa na podłączenie i monitorowanie systemu
sygnalizacji pożaru.
Kompleksowy nadzór inwestorski nad pracami w
branży elektrycznej dla zadania inwestycyjnego
'Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
części piwnic i przyziemia na pomieszczenia
muzeum w budynku Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Instalacja i montaż oświetlenia technicznego zw.
Podstawowym w pomieszczeniach aresztu
śledczego w budynku Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Dzieło w postaci filmu promującego dancing w
ramach Festiwalu Niewinni Czarodzieje w dniu
23.11.2017
świadczenie usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii stacjonarnej w Fotoplastikonie
Warszawskim

Nie

2 500,00

Nie

5 904,00

Nie

4 920,00

Nie

86 718,92

Nie

3 688,77

Nie

2 500,00

Usługi poczty Polskiej dla MPW
Nie
poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z tradycjami
Bożonarodzeniowymi' w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie
Sprzedawca sprzedaje zbiór 39 szpul filmowych
zawierających kroniki niemieckie z okresu II wojny
światowej.
Nie

60 000,00

300

4 500,00

01.12.2017

01.11.2017

07.12.2017 Emilia Mielczarek

06.11.2017

06.11.2017

24.11.2017 Andrzej Pałubiński USŁUGI

06.11.2017

06.11.2017

Nieruchomość Powiśle Sp. z
31.12.2018 o.o. Spółka Komandytowa

17 zestawień fotografii różnych miejsc w
Warszawie. W każdej parze jedna fotografia
przedstawia zniszczenia wojenne, druga ukazuje
to samo miejsce już odbudowane.
Umowa najmu roślin na potrzeby XII
Warszawskiego festiwalu Niewinni Czarodzieje
Przedmiotem umowy jest najem miejsca
parkingowego położonego z Warszawie przy ul.
Koszykowej

Nie

13 800,00

Nie

2 621,75

Nie

3 247,20

15.11.2017

15.11.2017

24.11.2017 CBR Events Sp. z o.o.

20.11.2017

20.11.2017

26.11.2017 Loft44 Sp. z o.o.

27.10.2017

27.10.2017

Pracownia Projektowa Maria
25.11.2017 Jankowska

Wynajem budynku dawnej Hali Gwardii,
położonej przy Ul. Żelaznej Bramy 1 w Warszawie
na potrzeby wydarzenia (imprezy) pn. Dancing
'Gwardia Jazzbandytyzmu', odbywajacym się w
ramach XII Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje w dniu 23. 11.2017 (czwartek)
Nie
Najem powierzchni użytkowej na potrzeby
imprezy okolicznosciowej dla ok. 600 osób
'Awantury Muzyka Jazzowego' w ramach XII
Festiwalu Niewinni Czarodzieje
Nie
Wykonanie projektu scenografii na koncert M.
Urbaniaka i SILENT DISCO organizowany w
ramach XII Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje.
Nie

27.10.2017

Stołeczne Przedsiębiorstwo
Usług Plastycznych i Wystaw
Artystycznych WAREXPO Sp. z
30.11.2017 o.o.

Kampania reklamowo-informacyjna VII edycji
nagrody im Jana Rodowicza ANODY w 3 formach :
ekspozycja plakatów, 7 nośników na terenie
Warszawy, emisja spotu w Metrze Świętokrzyska. Nie

27.10.2017

24 600,00

17 220,00

3 690,00

9 181,95

27.10.2017

27.10.2017

Tramwaje Warszawskie Sp. z
05.12.2017 o.o.

03.11.2017

03.11.2017

30.11.2017 KinAds sp z o.o. sp.k.

Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu
czasu emisyjnego do wyemitowania materiału na
ekranach LCD w Tramwajach Warszawskich dot.
Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody'. Czas emisji:
27.10.2017 do dnia 30.11.2017
Nie
Umowa dotyczy działań promocyjnych
towarzyszących XII festiwalowi Niewinni
Czarodzieje. Zorganizowanie emisji spotu
reklamowego w kinach z sieci KinAds w terminie
10.11-16.11.2017.
Nie

06.11.2017

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie Spółka
31.12.2018 Akcyjna

Umowa obejmuje zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków na podstawie ustawy z
dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniem scieków

06.11.2017

06.11.2017

06.11.2017

20.11.2017 BETA-BIS Agencja Reklamy

07.11.2017

07.11.2017

Fiedler Travel Arkady Paweł
16.11.2017 Fiedler

Materiały promocyjne w ramach XII
Warszawskiego festiwalu Niewinni Czarodzieje
(czarne boa z piór kogucich, apaszka)
Przeprowadzenie autorskiego spotkania
'Maluchem przez Azję' w Fotoplastikonie
Warszawskim.

07.11.2017

07.11.2017

26.11.2017 Zofia Gońda Sobczak

08.11.2017

08.11.2017

16.11.2017 POLSKAPRESSE Sp. z. o. o.

Poprowadzenie spotkania autorskiego dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z Warszawą
wczoraj i dziś' w Fotoplatikonie Warszawskim .
Publikacja dedykowanego wydania gazety
naszemiasto.pl, zapowiadającego 12. Festiwal
Warszawski Niewinni Czarodzieje

31.12.2018 Artcomfort Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest serwis i konserwacja
urządzeń klimatyzacyjnych, centrala
wentylacyjna, dostawa filtrów powietrza. Serwis
urządzeń odbywać się będzie 2 razy w roku w
Ministerstwie Sprawiedliwości.

08.11.2017

08.11.2017

5 442,75

6 369,86

Nie

91 800,00

Nie

16 402,05

Nie

1 000,00

Nie

250

Nie

8 610,00

Nie

6 765,00

09.11.2017

09.11.2017

14.11.2017 Michał Zieliński

Utwory w postaci opracowania wykładu
połączonego z pokazem autorskich zdjęć oraz
dyskusją poświęconą fotografii wojennej. Pokaz
odbędzie się w ramach cyklu 'Na pierwszej linii spotkania z polskimi fotografami wojennymi'.

Zapewnienie profesjonalnego systemu słuchawek
diodowych bezprzewodowych, obsługi systemu,
obsługa stystyczna DJ'ska w ramach imprezy pt.
'Awantury muzyka jazzowego. Koncert Michała
Urbaniaka i Silent Disco, który odbędzie się
podczas 12. festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie
sukcesywna dostawa , o powszechnie ustalonych
standardach jakościowych artykułów
Czystościowych
Nie
Koncert Urbaniaka
Nie

13.11.2017

BROTHERS IN ARTS ANTONI
27.11.2017 ROSOCHACKI

13.11.2017
16.11.2017

Eduard Van Der Steen HCI SP.
31.12.2018 Komandytowa
25.11.2017 UbxMusic Inc

14.11.2017

14.11.2017

Schuco P.P.H.U. inż. Grzegorz
30.12.2017 Mielczarek

17.11.2017
22.11.2017

17.11.2017
22.11.2017

03.12.2017 PTAK ART
31.12.2018 PGE Obrót S.A

20.11.2017

20.11.2017

31.12.2018 Global ExpressSp. z o.o.

Zakup konstrukcji aluminiowej wraz z elementami
wykończenia pomieszczenia biurowego
Przeprowadzenie spotkania z cyklu 'Leniwa
Niedziela'
Sprzedaż energii elektrycznej
obsługa transportowa polegająca na odbiorze
przesyłek z miejsc wskazanych przez
Zleceniodawcę i dostarczeniu ich pod wskazanych
odbiorców.

05.12.2017 OSORNO Krzysztof Czeczot

13.11.2017

13.11.2017
16.11.2017

19.09.2017

19.09.2017

Nie

590

10 455,00

28 764,29
30 000,00

Nie

12 472,20

Nie
Nie

600
469 706,25

Nie

10 000,00

Wyprodukowanie dwóch spotów radiowych: dot
historii Z.Wasilewskiego, A.Hryciuka, nowej wersji
spotu TV dot. historii A.Hryciuka na potrzeby VI
edycji Nagrody im. Jana Rodowicza Anody, a
także 2ch promocyjnych materiałów filmowych
promujących nagrodę z udziałem Ewy Gawryś.
Nie

17 466,00

03.10.2017

03.10.2017

04.10.2017

04.10.2017

04.10.2017

05.10.2017

Umowa o wykonanie badania w zakresie polskich
i światowych przykładów programów
angażujących członków rodzin
13.12.2017 Aleksandra Duda
świadków/uczestników wydarzeń historycznych. Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat z cyklu „ Leniwa niedziela z
Vertical Vision Film Studio Eliza wyprawą na koniec świata” w Fotoplastikonie
21.10.2017 Kubarska
Warszawskim
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania pt. 'Życie z
Zawadą-wywiad z Anną Milewską' wraz z
Vertical Vision Film Studio Eliza przeprowadzeniem wywiadu z Anną Milewską w
21.10.2017 Kubarska
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

10.10.2017

10.10.2017

11.10.2017

11.10.2017

Wykonawca wykona dzięło w postaci
zrealizowania reportazy fotograficznych z
wydarzeń kulturalnych: wernisaż wystawy
fotografii steroskopowych autorstwa A.Zawady
Profesjonalne Usługi
Indie oraz imprezy muzycznej połączonej z
19.10.2017 Fotograficzne
wykładem historycznym pt. Maista Feniksy
Wykonawca wykona dzieło w postaci
przygotowania projektu graficznego ulotki
biograficznej E.Lokajskiego ps.BROK z zdjeciami,
Popfabryka usługi dla ludzkosci format B5 wraz z przygotowaniem plikówdo
17.10.2017 Bartłomiej Felczak
druku.

11.10.2017

Usługi realizowane w ramach 12. Festiwalu
Regeneracja S.C. A. Kruszewski Czarodzieje podczas wydarzenia 'Nadwiślański
17.10.2017 P. Jednorowska
Bit', odbywajacego się w dniu 21.11.2017

11.10.2017

17.10.2017

17.10.2017

30.10.2017 Tres Colores

3 000,00

600

700

Nie

400

Nie

369

Nie

3 000,00

Wykonawca zobowiazuje się wykonać przedmiot
umowy w postaci poprowadzenia autorskiego
spotkania dla Dzieci w wieku 5-10 lat z cyklu
Leniwa niedziela z Himalajami w Fotoplastikonie Nie

450

26.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

26.10.2017

Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu
czasu emisyjnego do wyemitowania materiału na
ekranach LCD w Tramwajach Warszawskich dot.
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Czas emisji:
29.11.2017 o.
6.11.2017 do dnia 26.11.2017
Nie
Kampania reklamowo-informacyjna Festiwalu
Niewinni Czarodzieje 2017 w formie : emisji spotu
reklamowego na ekranach stacji metra
21.11.2017 Warexpo Sp. z o.o.
Świętokrzyska
Nie
Aktualizacja materiałów informacyjnych
dotyczących VII edycji Nagrody im. Jana
ORKA Studio Postprodukcyjne Rodowicza ANODY z wykorzystaniem istniejących
06.11.2017 Sp. z o.o.
plików.
Nie

22.12.2017

22.12.2017

Instytut Monitorowania
31.12.2018 Mediów Sp. z o. o.

raportowanie obecności w mediach informacji
dotyczących haseł związanych z muzeum.

Nie

41 328,00

22.12.2017

22.12.2017

Instytut Monitorowania
31.12.2018 Mediów Sp. z o. o.

udostępnienie przez IMM - AMI do wyszukiwania
publikacji i materiałów w internecie
Nie

1 461,24

Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów)
do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń
biurowych wielofunkcyjnych.
Nie

42 537,62

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych.

Nie

57 896,27

Zaprojektowanie graficzne dwoch nowych
rozkładówek do wersji polskiej Przewodnika po
Muzeum Powstania Warszawskiego,
wprowadzenia korekty redakcyjnej i
przygotowania dtp całości publikacji do druku.

Nie

1 230,00

20.12.2017

20.12.2017

19.12.2017

19.12.2017

11.12.2017

11.12.2017

31.12.2018 AMAD sp. z o.o.
PARTNER Zapendowska
31.12.2018 Monika

14.12.2017 Studio Graficzne Homework

5 092,20

2 952,00

2 004,90

07.11.2017

28.11.2017

03.01.2018

Udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z
fotografii w celu wykorzystania ich w ramach
wystawy 'Muzyka nie - poważna.Wystawa
fotografii Marka Karewicza' w Fotoplastikonie
Warszawskim, a także w celach związanych z
promocją wystaw oraz celach związanych z
promocją Warszawskiego Festiwalu Niewinni
Czarodzieje.

07.11.2017

30.11.2017 Marek Karewicz

Nie

2 000,00

28.11.2017

emisja spotu reklamującego VII edycję Nagrody
im. Jana Rodowicza „Anody” na ekranach LCD w
środkach transportu miejskiego w
miastach:Trójmiasto, Bydgoszcz, Kraków,
Katowice (GOP), Wrocław, Szczecin i Poznań
31.12.2017 Adrian Kurzyński NOWE MEDIA przez okres 7 dni.
Nie

9 840,00

03.01.2018

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci narysowania
graficznej historii (komiksu) tomu 3 serii – jako
kontynuacji wydawniczej BRADL, której kanwą
będą autentyczne wątki z życia Kazimierza
Leskiego – w oparciu o dostarczony przez
Zamawiającego opis fabuły i scenariusza
autorstwa Tobiasza Piątkowskiego. Tom 3 będzie
składał się z 2 zeszytów komiksowych, w tym
każdy z zeszytów osiągnie nie mniej niż 22 strony,
co oznacza, że album będzie liczył nie mniej niż 44
strony (nie licząc: okładek, stron redakcyjnych,
stron związanych z promocją projektu). Autor
zobowiązuje się w szczególności do narysowania
szóstego zeszytu komiksowego wraz z
naniesieniem koloru oraz przygotowaniem
animacji flashowej na potrzeby promocji zeszytu
w mediach społecznościowych.
Nie

12 500,00

31.03.2018 Marek Oleksicki

03.01.2018

08.01.2018

03.01.2018

08.01.2018

18.01.2018 Andrzej Marian Krupa

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
indeksu topograficznego na potrzeby wznowienia
książki Adama Borkiewicza „Powstanie
Warszawskie 1944. Zarys działań natury
wojskowej”.
Nie

2 000,00

14.01.2018 Kamila Loskot

1. Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
autorskiego scenariusza oraz poprowadzenie
autorskiego spotkania dla dzieci w wieku 5 – 10
lat nt. „Leniwa niedziela z słowiańskimi stworami”
organizowanego 14.01.2018 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

500

09.01.2018

09.01.2018

28.02.2018 Tomasz Stefanek

09.01.2018

09.01.2018

31.01.2018 Krzysztof Polak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstów do nowej wersji wystawy „Powstanie
Warszawskie 1944” na rynek chiński,
uporządkowania treści wybranych rozdziałów
wystawy, wyboru ikonografii oraz opracowania
danych do nowej infografiki.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci ścianki
działowej w pomieszczeniu Czytelni Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Nie

3 000,00

Nie

4 700,00

10.01.2018

11.01.2018

10.01.2018

11.01.2018

25.01.2018 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci retuszu,
naprawy i skanowania 236 szt. fotografii ze
zbiorów Danuty Szlajmer z kolekcji: „USA cz. II”,
„USA i Kanada”, „Niemcy – Berlin i Brema” oraz
„zdjęcia niezidentyfikowane” w tym konwersji z 2
D na 3 D elementów uszkodzonych wraz z
wykonaniem masek roboczych określających
głębie trójwymiarowości fotografii.
Nie

6 884,00

31.01.2018 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zagadnień
przedstawionych w książce autorstwa Rafała
Węgrzyniaka a także poprowadzenia spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 31.01.2018 r. o godzinie
18:30 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: Dyskusja o książce Rafała Węgrzyniaka
pt. „Procesy doktora Weicherta”.
Nie

700

15.01.2018

16.01.2018

17.01.2018

15.01.2018

16.01.2018

17.01.2018

15.03.2018 Michał Cyruchin

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci wykonania
projektów graficznych do konferencji
konserwatorskiej w Muzeum Powstania
Warszawskiego w tym projektu składu publikacji
(skład publikacji - format A5, ok. 50-54 strony,
okładka – bez grafiki „tematycznej”), projektu
smyczy do identyfikatorów, projektu
identyfikatorów (5 typów kolorystycznych),
projektu szablonu do wypełniania
identyfikatorów, projektu torby (logo bez
dodatkowej grafiki), projektu plakatu z
programem konferencji.

Nie

1 500,00

26.04.2018 Marek Lasota

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
wystąpienia na temat „Powstanie Warszawskie w
kontekście II wojny światowej” i moderowania
panelu dyskusyjnego organizowanego w ramach
wydarzeń towarzyszących wystawie „Powstanie
Warszawskie 1944” w NS-DOK w Kolonii w dniu
26.04.2018 r.
Nie

440

10.02.2018 Igor Chołda

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
koncepcji graficznej serii „Naturalnie Warszawa”,
w tym zaprojektowania identyfikacji do Internetu
i zaprojektowania plakatu B2 oraz nanoszenia
poprawek, przekazania Zamawiającemu
zaakceptowanych przez Zamawiającego plików
(jpg i psd) umożliwiających wykorzystanie
poszczególnych elementów przeznaczonych do
promocji wydarzeń serii.
Nie

1 375,00

18.01.2018

18.01.2018

08.02.2018 Filip Musiał

03.01.2018

03.01.2018

31.03.2018 Bartłomiej Ślifierski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
recenzji wystawy roboczo zatytułowanej „Stała
ekspozycja muzealna poświęcona pamięci ofiar
reżimu komunistycznego w latach 1944 – 1956”. Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

31.01.2018 Helena Sarna

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie kwerend biblioteczno –
archiwalnych na potrzeby projektu dotyczącego
ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego.
Nie

2 675,00

31.12.2018 Piotr Waleńdzik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie cotygodniowej liturgii mszy świętej i
sprawowanie Mszy Świętych w każdą niedzielę o
godzinie 12.30. Zleceniobiorca zobowiązany jest
w związku ze sprawowaniem liturgii zabezpieczyć
paramenta liturgiczne w Kaplicy p.w.
Błogosławionego Józefa Stanka zlokalizowanej w
należącym do Muzeum Powstania Warszawskiego
budynku „B”, położonym w Warszawie, przy ul.
Grzybowskiej 79.
Nie

6 032,00

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

550

8 430,00

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

04.01.2018 Łukasz Supergan

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania pt.
„Fotograf w podróży”, organizowanego
04.01.2018 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

03.01.2018

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
prowadzenie rejestru umów i zamówień,
prowadzenie rejestru faktur, archiwizacja
dokumentów finansowych oraz pomoc przy
28.02.2018 Katarzyna Maria Gawałkiewicz obsłudze sekretariatu Dyrektora ds. finansowych. Nie

4 814,00

03.01.2018

26.06.2018 Tamara Obłamska-Rozmus

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie programu kursu introligatorskiego
oraz jego prowadzenie w Pracowni Konserwacji
Muzeum Powstania Warszawskiego według
roboczego harmonogramu: 09.01.2018 r.,
30.01.2018 r., 06.02.2018 r., 13.02.2018 r.,
20.02.2018 r., 27.02.2018 r., 06.03.2018 r.,
13.03.2018 r., 20.03.2018 r., 27.03.2018 r.,
10.04.2018 r., 17.04.2018 r., 24.04.2017 r.,
08.05.2018 r., 15.05.2018 r., 22.05.2018 r.,
29.06.2018 r., 05.06.2018 r., 12.06.2018 r.,
19.06.2018 r., 26.06.2018 r.
Nie

26 313,00

31.12.2018 Zbigniew Furman

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzanie cyklu 9 warsztatów
fotograficznych w ramach projektu „Muzeum w
kadrze, czyli fotografuj nie pstrykaj”.
Nie

4 230,00

03.01.2018

03.01.2018

03.01.2018

31.03.2018 Jacek Piotr Markowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1)
koordynacji trzech cykli wykładów, spotkań i
spacerów pn.: „Warszawa stroszy piórka', „Apis
varsoviensis”, „Warszawa zakorzeniona” w roku
2018 rozumiane jako produkcja wydarzeń tj.:
ustalenie podwykonawców i tematów wydarzeń
w kalendarzu spotkań na rok 2018, terminowe
przygotowanie i koordynacja prawidłowego
przebiegu umów podwykonawców, koordynacja
działań promocyjnych (m. in.: pisanie tekstów
informacyjnych i promocyjnych, egzekwowanie
ich terminowego pojawiania się na www oraz fb
Muzeum, kontakt i opieka nad uczestnikami
wydarzeń),2) koordynacji prac nad publikacją pod
nazwą roboczą: 'Zawsze głodni Warszawy.
Przewodnik po jadalnych roślinach stolicy'. Prace
przy produkcji książki: koordynacja prac
redakcyjnych, egzekwowanie terminowego
oddania tekstów i materiałów graficznych /
ilustracyjnych przez podwykonawców, uzyskanie
wycen książki, stworzenie SIWZ książki
koniecznego do prawidłowego przeprowadzenia
przetargu na druk, wypuszczenie książki do
produkcji, napisanie tekstów promocyjnych i
koordynacja produkcji spotkania promującego
książkę, 3) przygotowania materiałów
informacyjnych i promocyjnych do
organizowanych przez ISS wydarzeń (w tym: prac
ekspozycyjnych i wydawniczych, udziału w
konferencjach, seminariach, pokazach,
Nie

8 430,00

08.01.2018

08.01.2018

10.01.2018

08.01.2018

08.01.2018

10.01.2018

31.03.2018 Jakub Król

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
koordynacji prac związanych z poprawieniem
funkcjonalności strony internetowej Muzeum
Powstania Warszawskiego po analizie UX-owej w
szczególności udostępnienia odbiorcom
najczęściej poszukiwanych treści i najczęściej
zadawanych pytań, współpracy ze studiem
graficznym i programistami przy wdrożeniu zmian
oraz bieżącej konsultacji z Muzeum w całym
procesie oraz współpracy przy wdrożeniu
systemu płatności na kanale VOD Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

3 570,00

09.01.2018 Jakub Kamiński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu „Na pierwszej linii – spotkania z polskimi
fotografami wojennymi”.
Nie

475

31.01.2018 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 spotkań nt. „Warsztaty
fotograficzne – portret w technice
wielkoformatowej”, organizowanych w dniach:
10.01.2018 r., 17.01.2018 r., 24.01.2018 r.,
31.01.2018 r. w godz. 18.00 – 21.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 320,00

10.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

11.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

11.01.2018

22.01.2018 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 2 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 10 – 16 lat nt. „Warsztaty fotograficzne –
polaroid”, organizowanych w dniach: 15.01.2018
r. i 22.01.2018 r. w godz. 11.00 – 13.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

440

22.03.2018 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 6 autorskich spotkań z cyklu
„Duchy Warszawy” organizowanych w dniach:
11.01.2018 r., 25.01.2018 r.. 08.02.2018 r.,
22.02.2018 r., 08.03.2018 r., 22.03.2018 r. o godz.
19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

3 600,00

18.01.2018 Marek Wojciech Druszcz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu „10
najlepszych fotografii”,
organizowanego18.01.2018 r. o godz. 19.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

28.02.2018 Marta Czerwieniec-Ivasyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie archiwaliów w bazie Musnet – nie
mniej niż 105 i nie więcej niż 200 rekordów
miesięcznie.
Nie

5 480,00

11.01.2018

11.01.2018

12.01.2018

12.01.2018

11.01.2018

11.01.2018

12.01.2018

12.01.2018

23.01.2018 Anna Katarzyna Januszko

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia dwóch autorskich spotkań dla
dzieci w wieku 6 – 10 lat pt. „Dizajn, czyli ferie w
Fotoplastikonie Warszawskim”, organizowanych
16.01.2018 r. i 23.01.2018 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 000,00

31.12.2018 Maciej Roszkowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
oprowadzenia po ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego maksymalnie 150 grup na
szczególne potrzeby Działu Obsługi Ekspozycji.
Nie

15 000,00

31.12.2018 Janusz Czopowicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
pokazów drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.
Nie

28 000,00

31.12.2018 Andrzej Zaborowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
pokazów drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.
Nie

12 000,00

15.01.2018

22.01.2018

15.01.2018

22.01.2018

21.01.2018 Sabina Twardowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
architekturą Warszawy”, organizowanego
21.01.2018 r. o godz. 11.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

450

10.05.2018 Bożena Szwarc

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
koordynacji prac związanych z przygotowaniem,
promocją i organizacją konkursu filmowego dla
młodzieży #63PL w porozumieniu z Działem
Promocji Muzeum Powstania Warszawskiego, w
szczególności do przygotowania założeń konkursu
i pozyskania partnerów, patronów i
współorganizatorów konkursu, przygotowania
kampanii i kompleksowej obsługi PR i social
media konkursu (przygotowania tekstów
promocyjnych), przygotowania założeń do spotu
promującego konkurs i realizacji organizacyjnej
(wybrania firmy produkcyjnej, lokacji, aktorów,
muzyki), propozycji ambasadorów konkursu i
bieżącej współpracy z nimi, bieżącej współpracy z
uczestnikami konkursu, podsumowania realizacji
konkursu i osiągniętych efektów.
Nie

13 060,00

22.01.2018

22.01.2018

29.01.2018

03.01.2018

05.01.2018

22.01.2018

22.01.2018

29.01.2018

03.01.2018

05.01.2018

22.01.2018 Dominika Dzieniszewska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowania dzieci i młodzieży do sesji
portretowych oraz charakteryzacji uczestników
spotkania pt. „Warsztaty fotograficzne –
polaroid”, organizowanego 22.01.2018 r. w godz.
11.00–13.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

150

31.12.2018 Marcin Miros

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenia tematycznych lekcji muzealnych
z zakresu historii II wojny światowej, Powstania
Warszawskiego i dziejów powojennych.
Nie

6 966,00

31.12.2018 Janusz Czopowicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
konserwacji urządzenia Fotoplastikon oraz
obiektów zabytkowych i sprzętu znajdującego się
w Fotoplastikonie Warszawskim przy al.
Jerozolimskich 51.
Nie

3 150,00

Wielgus, Goldstein & Media
31.12.2018 Partners Rafał

Usługi fotograficzne wykonywane stacjonarnie w
Pracowni MPW, fotografowanie spraw bieżących,
skanowanie obiektów poddanych konserwacji,
usługi fotograficzne wykonywane w związku z
dokumentowaniem wydarzeń i imprez
organizowanych przez MPW.
Nie

51 660,00

07.01.2018 MROUX Maria Bulikowska

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z gwarą
Warszawską' w Fotoplastikonie Warszawskiej.

Nie

450

08.01.2018

08.01.2018

08.01.2018

08.01.2018

Zaprojektowanie i wykonanie trzech statuetek,
zgodnie z wzorem zaakceptowanym w
poprzedniej edycji, wykonanych z cietych tafli
RR Design- Pracownia Twórcza szkła , przeznaczonych dla laureatów VII edycji
28.02.2018 Radosław Rolf
Nagrody im. Jana Rodowicza ANODY
Zamieszczanie ogłoszeń wymiarowych oraz
31.12.2018 AMS S.A.
nekrologów w Gazecie Wyborczej.

08.01.2018

08.01.2018

Nie

10 036,80

Nie

18 450,00

08.01.2018

Przygotowanie projektu graficznego zaproszenia
na spotkanie o książce D.Drewinga 'W cieniu
Auschwitz.Niemieckie zbrodnie na Polskich
Popfabryka-usługi dla ludzkości cywilach 1939-1945', reklamy prasowej wystawy
15.01.2018 Bartłomiej Felczak
'Zima' w Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

669

08.01.2018

Przeprowadzenie w okresie od dn. 8 stycznia
2018 do 31 grudnia 2018 r. lekcji muzealnych dla
dzieci i młodzieży, poświęconych problematyce II
wojny światowej, okupacji ze szczegolnym
uwzględnieniem Powstania Warszawskiego oraz
historii Warszawy.
Nie

22 518,00

31.12.2018 Dux- Marcin Chodorowski

08.01.2018

08.01.2018

31.12.2018 Ewa Ciosek

15.01.2018

15.01.2018

Systemy Alarmowe Instalacje
31.12.2018 Elektryczne Montaż

15.01.2018

15.01.2018

31.12.2018 INTERLIFT SERWIS S.C.

16.01.2018

16.01.2018

07.02.2018 FERUS

Przeprowadzenie w okresie od dn. 8 stycznia
2018 do 31 grudnia 2018 r. lekcji muzealnych dla
dzieci i młodzieży, poświęconych problematyce II
wojny światowej, okupacji ze szczegolnym
uwzględnieniem Powstania Warszawskiego oraz
historii Warszawy.
Nie
Prowadzenie stałej konserwacji oraz
wykonywanie stałych przeglądów systemów
(SAP), (SSWiN), (CCTV).
Nie
konserwacja oraz pogotowie dźwigów w MPW
Wykonanie i montaż sześciu kiosków
ekspozycyjnych pod montaż monitorów na
terenie ekspozycji stałej MPW

35 640,00

24 563,64

Nie

21 212,00

Nie

20 664,00

16.01.2018

16.01.2018

01.02.2018 Hej Ho! Jakub Rybicki

16.01.2018

16.01.2018

25.02.2018 Zofia Gońda - Sobczak

17.01.2018

31.01.2018

18.01.2018

22.01.2018

Opracowanie i przeprowadzenie prezentacji
autorskich fotografii oraz materiałów
dodatkowych. Spotkanie 'Fotograf w podróży' w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Przeprowadzeni 2 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-10 lat: 'Leniwa Niedziela z Grafiką',
'Leniwa Niedziela z Malowaną Historią Polski' w
Fotoplastikonie Warszawskim, 28.01.2018,
25.02.2018
Nie

17.01.2018

04.02.2018 Tres Colores

31.01.2018

PBX Network Serwis Marek
12.02.2018 Frelik

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z Himalajami '
w Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie
Przedmiotem umowy jest dostawa , montaż oraz
testy fabrycznie nowego sprzętu
teleinformatycznego
Nie

20.12.2018 Anna Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci projektu 12
wzorów graficznych newslettera w tym trzy
podwójne numery (na miesiące: czerwiec 2018,
lipiec 2018, sierpień 2018) oraz dziewięć
pojedynczych numerów (na miesiące: luty 2018,
marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, wrzesień
2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień
2018, styczeń 2019) zawierających kalendarium
wydarzeń MPW wraz z ich kompleksowym
przygotowaniem do druku (w tym czynności
związane ze składem dtp oraz przygotowanie
pliku produkcyjnego w formacie do druku).
Nie

22.02.2018 Karol Kwiatkowski

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci redakcji
tekstów do konferencji konserwatorskiej w
Muzeum Powstania Warszawskiego.

18.01.2018

22.01.2018

Nie

600

500

450

9 005,45

9 660,00

710

29.01.2018

01.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

29.01.2018

01.02.2018

02.02.2018

02.02.2018

15.02.2018 Rafał Leszczyński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci materiałów
filmowych na potrzeby VII edycji Nagrody im.
Jana Rodowicza „ Anody”.

Nie

5 850,00

31.12.2018 Marta Krzyśków

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
pełnienie weekendowych dyżurów, w tym
obejmujących zajęcia dla rodzin z cyklu
„Spotkania z historią”, w Sali Małego Powstańca
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

3 069,00

21.12.2018 Paulina Patoka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie nie więcej niż 100 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii Warszawy i
Powstania Warszawskiego.
Nie

8 100,00

31.03.2018 Daniel Wojtkiewicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wsparcia technicznego i szkoleniowego sekcji IT w
zakresie realizacji bieżących projektów oraz
podniesienia poziomu zabezpieczeń
infrastruktury systemów informatycznych.
Nie

4 800,00

02.02.2018

06.02.2018

06.02.2018

02.02.2018

06.02.2018

06.02.2018

31.05.2018 Natalia Radulska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania materiałów archiwalnych na
potrzeby udostępnienia ich w kanałach mediów
społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego, pomocy w prowadzeniu bieżącej
komunikacji na profilu Muzeum Powstania
Warszawskiego na Facebooku, Twitterze,
prowadzenia bieżącej komunikacji na funpagu
„BRADL w akcji”, poświęconego serii komiksów
wydanych przez Muzeum, opracowania
materiałów tekstowych, zdjęciowych i animacji. Nie

5 700,00

28.02.2018 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 spotkań nt. „Warsztaty
fotograficzne – cyjanotypia”, organizowanych w
dniach: 07.02.2018 r., 14.02.2018 r., 21.02.2018
r., 28.02.2018 r. w godz. 18.00 – 21.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 320,00

11.02.2018 Joanna Bartosik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
misiami”, organizowanego 11.02.2018 r. o godz.
11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

500

06.02.2018

09.02.2018

13.02.2018

19.02.2018

06.02.2018

09.02.2018

13.02.2018

19.02.2018

18.02.2018 Piotr Nowacki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 6 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
komiksem”, organizowanego 18.02.2018 r. o
godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

400

13.02.2018 Agata Grzybowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach
cyklu „Na pierwszej linii – spotkania z polskimi
fotografami wojennymi”.
Nie

535

15.02.2018 Cezary Sokołowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu „10
najlepszych fotografii” organizowanego
15.02.2018 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

600

27.02.2018 Patrycja Grzebyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
dokonanie oceny prawnej na temat listy żołnierzy
niemieckich sił zbrojnych odznaczonych za udział
w Powstaniu Warszawskim.
Nie

1 000,00

22.02.2018

22.02.2018

27.02.2018

27.02.2018

22.02.2018

01.03.2018

07.03.2018

27.02.2018

11.03.2018 Łukasz Wardecki

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie w dniu 11.03.2018 r. na terenie
Warszawy spaceru ornitologicznego i warsztatów
obrączkarskich w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (Naturalnie
Warszawa) pod roboczym tytułem
„Obrączkowanie ptaków w Skaryszaku”.
Nie

700

31.07.2018 Zbigniew Król

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
uporządkowania Archiwum Zakładowego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie

10 000,00

28.03.2018 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 4 spotkań nt. „Warsztaty
fotograficzne – BRĄZ VAN DYKE”, organizowanych
w dniach: 07.03.2018 r., 14.03.2018 r.,
21.03.2018 r., 28.03.2018 r. w godz. 18.00 – 21.00
w Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 320,00

31.03.2018 Iwona Kamińska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności
związanych z obsługą ekspozycji Cele bezpieki
Nie

3 610,00

01.02.2018

12.02.2018

13.02.2018

01.02.2018

12.02.2018

13.02.2018

28.12.2018 Anna Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci aktualizacji
materiałów graficznych VII edycji Nagrody im.
Jana Rodowicza „Anody”, w szczególności:
aktualizacji dyplomów dla nominowanych i
laureatów, plakatu informacyjnego o uroczystości
finałowej, zaproszeń na uroczystość oraz
materiałów do oprawy scenograficznej.
Nie

1 000,00

28.02.2018 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego próbą analizy zagadnień
przedstawionych w książce autorstwa Piotra
Gajdzińskiego a także poprowadzenia spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 28.02.2018 r. o godzinie
19:00 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: Dyskusja o książce Piotra Gajdzińskiego
„Gomułka. Dyktatura ciemniaków”.
Nie

550

Kot Ewa Aleksandra,
30.03.2018 Czerniakowska Justyna

Autorzy zobowiązują się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
spójnego projektu graficznego IV edycji wystawy
„Zachowajmy ich w pamięci”, składu i łamania, a
także korekty wraz z przygotowaniem plików do
druku odpowiednio Pani Ewa Aleksandra Kot –
nazwisk od litery A do litery O i Pani Justyna
Czerniakowska – nazwisk od litery P do litery Ż.
Nie

14 286,00

15.02.2018

16.02.2018

19.02.2018

15.02.2018

16.02.2018

19.02.2018

31.07.2018 Zbigniew Król

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci
opracowania przepisów kancelaryjnych i
archiwalnych (instrukcji kancelaryjnej,
rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej) po
uzgodnieniach z komórkami organizacyjnymi
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

3 300,00

26.02.2018 Polak Krzysztof

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci malowania
i renowacji ścian w korytarzu wejściowym na
ekspozycję w budynku Ministerstwa
Sprawiedliwości w Warszawie.
Nie

1 170,00

28.02.2018 Piotr Gajdziński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
krótkiego referatu dotyczącego omówienia
zagadnień opisanych w autorskiej publikacji pt.
„Gomułka. Dyktatura ciemniaków” oraz wzięcia
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 28.02.2018 r. o godzinie
19:00 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: Dyskusja o książce Piotra Gajdzińskiego
„Gomułka. Dyktatura ciemniaków”.
Nie

220

19.02.2018

19.02.2018

28.02.2018 Antoni Dudek

20.02.2018

20.02.2018

28.02.2018 Czesław Bielecki

21.02.2018

21.02.2018

28.02.2018 Andrzej Nowak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
krótkiego referatu będącego próbą analizy relacji
polsko – żydowskich, omówienia zagadnień
ukazanych w książce pt. „Gomułka. Dyktatura
ciemniaków” oraz wzięcia udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu
28.02.2018 r. o godzinie 19:00 w Audytorium Jana
Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: Dyskusja o
książce Piotra Gajdzińskiego „Gomułka. Dyktatura
ciemniaków”.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
krótkiego referatu będącego próbą omówienia
relacji polsko – żydowskich po 1945 roku oraz
wzięcia udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań w dniu 28.02.2018 r. o godzinie
19:00 w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat
spotkania: Dyskusja o książce Piotra Gajdzińskiego
„Gomułka. Dyktatura ciemniaków”.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
recenzji merytorycznej ekspozycji w dawnym
areszcie MBP w podziemiach Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Nie

220

220

550

21.02.2018

22.02.2018

21.02.2018

22.02.2018

02.03.2018 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci retuszu,
naprawy i skanowania 241 szt. fotografii ze
zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi z
kolekcji: „Holandia”, „Holandia cz. II”, „Belgia”
oraz ze zbiorów Danuty Szlajmer z kolekcji
„negatywy” w konwersji z 2 D na 3 D elementów
uszkodzonych wraz z wykonaniem masek
roboczych określających głębie trójwymiarowości
fotografii.
Nie

6 989,00

30.03.2018 Anna Julia Sot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
redakcyjnego baz danych o ofiarach cywilnych na
rzecz IV odsłony wystawy „Zachowajmy ich w
pamięci” upamiętniającej mieszkańców
Warszawy, którzy zginęli lub zaginęli podczas
Powstania Warszawskiego. Redakcja obejmuje
ok. 56 000 nazwisk i imion z datami urodzin oraz
ostatnim miejscem zamieszkania. Weryfikacja
listy ofiar cywilnych będzie realizowana na pliku
PDF.
Nie

3 300,00

400

23.02.2018

23.02.2018

05.03.2018 Aleksandra Kot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
projektu logotypu Zlotu Harcerskiego w 74.
rocznicę Powstania Warszawskiego.
Nie

17.01.2018

17.01.2018

31.12.2018 Ewa Ciosek

Opieka nad dziećmi w Sali Małego Powstańca

16.01.2018

16.01.2018

Kowalcze Małgorzata Zakład
31.12.2018 Poligraficzny SINDRUK

31.01.2018

31.01.2018

30.01.2020 SOLID SECURITY sp. z o.o.

Druk wraz z dostawą newslettera oraz
jednorazowo zaproszeń
Nie
Świadczenie kompleksowej, całodobowej ochrony
osób i mienia
Nie

Nie

2 976,00

20 664,00
1 428 284,61

02.03.2018

02.03.2018

Oprawa muzyczna i oświetleniowa bankietu
13.04.2018 WOJCIECH KOSIŃSKI IMPREZKA podczas Konferencji Konserwatorskiej

13.03.2018

13.03.2018

31.12.2018 H2 Architekci Sp. z o.o.

03.04.2018

04.04.2018

14.07.2018 YMUSIC Jarosław Maślanka

03.04.2018

03.04.2018

22.06.2018 Dobrzewiesz Andrzej Mikosz

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na
koncepcję architektoniczno-urbanistyczną
zadania inwestycyjnego p.n. roboczą 'Rozbudowa
zespołu budynków MPW'
Nie
Koncert plenerowy, niebiletowanego zespołu
Mikromusic który odbędzie się w dniu 14 lipca
2018 na terenie pawilonu rekreacyjno
kulturalnego 'Pokój na lato'
Nie
Koncert w dniu 22.06.2018r. Zespołu Łona,
Webber & The Pimps w ramach cyklu koncertów
w Pokoju na lato.
Nie

04.04.2018

04.04.2018

31.08.2018 KAYAX Tomasz Grewiński

04.04.2018

04.04.2018

31.12.2018 LEWARD SP. Z O.O.

Koncert plenerowy, niebiletowany w dniu 31
sierpnia 2018 r. zespołu muzycznego The
Dumplings na terenie pawilonu 'Pokój na lato'
Prowadzenie lekcji muzealnych dla dzieci i
młodzieży, poświęconych problematyce II wojny
światowej, okupacji ze szczególnym
uwzględnieniem Powstania Warszawskiego w
okresie od dnia 4 kwietnia 2018 do dnia 31
grudnia 2018r.

04.04.2018

14.03.2018

04.04.2018

14.03.2018

Nie

2 964,00

22 140,00

23 370,00

17 000,00

Nie

27 675,00

Nie

25 920,00

31.12.2018 LEWARD SP. Z O.O.

Dyżur w Sali Małego Powstańca obejmujący
opiekę nad dziećmi oraz połączony z zajęciami
rodzinnymi 'Spotkania z historią' w okresie od 4
kwietnia 2018 do dnia 31 grudnia 2018r.

Nie

2 480,00

28.03.2018 Dorota Folga-Januszewska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Muzeum i narracja: długa historia
opowieści” na potrzeby publikacji „Muzeum i
zmiana. Losy muzeów narracyjnych”.

Nie

300

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

28.03.2018 Ilona Iłowiecka-Tańska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Kapitał naukowy: uczniowie i muzea” na
potrzeby publikacji „Muzeum i zmiana. Losy
muzeów narracyjnych”.

Nie

800

28.03.2018 Artur Kalinowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Dlaczego ludzie odwiedzają wystawy – o
pilotażu badania motywacji w warszawskich
instytucjach kultury” na potrzeby publikacji
„Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych”. Nie

800

28.03.2018 Basil Kerski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Europejskie Centrum Solidarności (ECS) w
Gdańsku. Muzeum Solidarności w połączeniu z
instytucją wspierającą kulturę obywatelską” na
potrzeby publikacji „Muzeum i zmiana. Losy
muzeów narracyjnych”.
Nie

300

28.03.2018 Barbara Kirshenblatt-Gimlett

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Inscenizowanie historii. Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN” na potrzeby publikacji
„Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych”. Nie

800

28.03.2018 Barbara Kłaput

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Pomiędzy Scyllą i Charybdą muzeum
narracyjne oczyma projektantów” na potrzeby
publikacji „Muzeum i zmiana. Losy muzeów
narracyjnych”.

300

Nie

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

28.03.2018 Piotr Kosiewski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Muzeum i narracja. Kilka uwag” na
potrzeby publikacji „Muzeum i zmiana. Losy
muzeów narracyjnych”.

Nie

300

28.03.2018 Robert Kostro

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Doświadczenie Muzeum Historii Polski”
na potrzeby publikacji „Muzeum i zmiana. Losy
muzeów narracyjnych”.

Nie

800

28.03.2018 Robert Kotowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Muzeum Dialogu Kultur – miejsce spotkań
z „Innością”” na potrzeby publikacji „Muzeum i
zmiana. Losy muzeów narracyjnych”.
Nie

800

02.03.2018

02.03.2018

30.04.2018 Helena Sarna

02.03.2018

02.03.2018

11.03.2018 Joanna Linczuk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie archiwaliów w bazie Musnet.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
koncepcji gali finałowej VII edycji Nagrody im.
Jana Rodowicza „Anody”.
Nie

11.03.2018 Marcin Zawistowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
koncepcji scenografii gali finałowej VII edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” wraz z
wyborem materiałów, koncepcją oświetlenia Sali
pod Liberatorem oraz sceną dostosowaną do
potrzeb sześcioosobowego zespołu muzyków w
dniu 11 marca 2018 r.
Nie

02.03.2018

02.03.2018

4 110,00

2 000,00

3 000,00

05.03.2018

05.03.2018

05.03.2018

05.03.2018

08.03.2018 Filip Ćwik

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
autorskiego scenariusza oraz poprowadzenia
autorskiego spotkania z cyklu „10 najlepszych
fotografii”, organizowanego 08.03.2018 r. o godz.
19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

600

10.03.2018 Rafał Grabowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
animacji prezentującej logotypy Mecenasa,
Patronów i Partnerów VII edycji Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody”, do pokazywania na
planszach przed i po uroczystości 11 marca 2018
r. w Sali pod Liberatorem.
Nie

650

05.03.2018

05.03.2018

11.03.2018 Przemysław Babiarz

05.03.2018

05.03.2018

30.04.2018 Joanna Gębal

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania i autorskiej interpretacji na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci tekstów
lektorskich do materiałów informacyjnych o
Kapitule Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”
oraz materiału filmowego o charakterze
biograficznym, a także autorskiego występu na
uroczystości finałowej VII edycji Nagrody w Sali
pod Liberatorem w dniu 11 marca 2018 r.
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania projektów graficznych, zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego, w wersji
elektronicznej oraz do druku.

Nie

2 200,00

Nie

5 495,00

05.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

05.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

15.03.2018 Wojciech Szota

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu o kandydacie zgłoszonym do VII edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” pt. „Bez
ręki potrafię żyć jeszcze lepiej” – zwycięskiej
pracy w kategorii nagrody specjalnej Muzeum
Powstania Warszawskiego w ramach Konkursu
SGL LOCAL PRESS 2017.

Nie

5 000,00

15.03.2018 Karolina Staniec

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w nagraniu promującym konkurs
o postawach patriotycznych pod nazwą #63PL,
skierowany do młodzieży w wieku 15-20 lat.
Konkurs jest organizowany przez Muzeum
Powstania Warszawskiego i Fundację OFF
CAMERA przy partnerstwie Onet.pl.

Nie

1 100,00

28.03.2018 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza spotkania
będącego przytoczeniem i analizą wydarzeń
Marca ’68, a także poprowadzenia spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań.
Nie

550

28.03.2018 Piotr Kadlčík

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
przedstawieniem genezy wydarzeń Marca ’68 z
perspektywy półwiecza oraz wzięcia udziału w
prelekcji podczas spotkania organizowanego w
ramach cyklu Warszawa Dwóch Powstań.

220

Nie

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

28.03.2018 Joanna Wawrzyniak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą omówienia propagandowej polityki
antysemickiej na przykładzie Marca ’68 oraz
wzięcia udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
Dwóch Powstań.

Nie

220

28.03.2018 Robert Mirzyński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Dobra opowieść potrzebuje metafory” na
potrzeby publikacji „Muzeum i zmiana. Losy
muzeów narracyjnych”.
Nie

300

28.03.2018 Mirosław Nizio

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „15 lat projektowania ekspozycji
muzealnych i przestrzeni dla kultury okiem
architekta” na potrzeby publikacji „Muzeum i
zmiana. Losy muzeów narracyjnych”.

Nie

300

28.03.2018 Katarzyna Potęga vel Żabik

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Dziewczęta i chłopcy na wystawach” na
potrzeby publikacji „Muzeum i zmiana. Losy
muzeów narracyjnych”.

Nie

800

30.03.2018 Liudmyla Loevecheniuk

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu „Wolontariat w polskich muzeach:
doświadczenia Muzeum Powstania
Warszawskiego” na potrzeby publikacji „Muzeum
i zmiana. Losy muzeów narracyjnych”.
Nie

800

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

14.03.2018

28.03.2018 Piotr Zaremba

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą omówienia polityki propagandowej oraz
działań antysemickich w związku z wydarzeniami
Marca ’68 oraz wzięcia udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań.
Nie

220

29.03.2018 Michał Cyruchin

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci wykonania
projektów graficznych do Konferencji
Konserwatorskiej w Muzeum Powstania
Warszawskiego w tym rekonstrukcji wektorowej
logo konferencji, adaptacji projektowej do
zastosowania w materiałach informacyjnych, prac
redakcyjnych i korekt składu książki z
abstraktami.
Nie

240

28.03.2018 Jan Lityński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
omówieniem polityki rządu wobec mniejszości
żydowskiej w związku z wydarzeniami Marca ’68
oraz wzięcia udziału w prelekcji podczas
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa Dwóch Powstań.

Nie

220

30.03.2018 Rafał Grabowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
koncepcji graficznej materiałów promujących
konkurs #63PL, edycja 2018.
Nie

650

25.04.2018

26.03.2018

25.04.2018

26.03.2018

Teatr Ateneum im. Stefena
28.04.2018 Jaracza

Wynajem pomieszczeń Teatru mieszczącego się w
Warszawie ul. Jaracza 2 - Sceny na Dole im.
Wojciecha Młynarskiego w dniu 28 kwietnia 2018
r. w celu zorganizowania wykładu pn.
Modernistyczna przestrzeń Warszawy' ze względu
na autora projektu budynku teatralnego
Romualda Millera
Nie

05.04.2018 Katarzyna Dinwebel

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
wprowadzenia aktualizacji w trzech okładkach
modeli kartonowych do składania wraz z
przekazaniem Muzeum Powstania
Warszawskiego plików graficznych otwartych.

26.03.2018
22.03.2018

26.03.2018
22.03.2018

19.05.2018 Justyna Dżbik-Kluge
31.12.2018 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

23.03.2018

23.03.2018

Advertising for You Łukasz
31.12.2018 Kotowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
krótkiego referatu będącego omówieniem
tematyki tradycji warszawskich dancingów w
przed i powojennej stolicy oraz wygłoszenia go
podczas Nocy Muzeów w ramach otwarcia
pawilonu „Pokój na lato”, które odbędzie się 19
maja 2018 r. ok godz. 20.00.
Dostawa materiałów reklamowych
Wykonanie wraz z dostawą metalowych
długopisów z nadrukiem i wyświetlanym
pełnokolorowym obrazem techniką LED.

1 230,00

Nie

240

Nie
Nie

800
84 428,43

Nie

12 238,50

09.03.2018

09.03.2018

09.03.2018

12.03.2018

09.03.2018

09.03.2018

09.03.2018

12.03.2018

11.03.2018 Zbigniew Furman

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenia warsztatów fotograficznych w
ramach projektu „Pamięć w kadrze, czyli
fotografuj nie pstrykaj”, organizowanych 11
marca 2018 r. o godzinie 11.00 w miejscu nowej
ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego w
piwnicach dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego.
Nie

470

13.03.2018 Bartosz Bera

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć i dyskusją poświęconą fotografii
wojennej oraz lotniczej w ramach cyklu „Na
pierwszej linii – spotkania z polskimi fotografiami
wojennymi”.
Nie

475

24.03.2018 Anna Klimowicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowania i przeprowadzenia warsztatów
„Gehenna polskich rodzin na podstawie losów
kobiet w obozie w Ravensbruck”, które odbędą
się dnia 24 marca 2018 r. w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

400

18.03.2018 Urszula Palusińska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z dobrymi
manierami”, organizowanego 18.03.2018 r. o
godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

500

21.03.2018

23.03.2018

26.03.2018

30.03.2018

21.03.2018

23.03.2018

26.03.2018

30.03.2018

25.04.2018 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do
poprowadzenia 3 spotkań nt. „Warsztaty
fotograficzne – GUMA DWUCHROMIANOWA”,
organizowanych w dniach: 11.04.2018 r.,
18.04.2018 r., 25.04.2018 r. w godz. 18.00 – 21.00
w Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie

1 200,00

24.03.2018 Wojciech Roszkowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowanie i wygłoszenie wykładu „Ku
niepodległej: 1918 – 1945 – 1989. Czy i kiedy
odzyskaliśmy niepodległość?” w dniu 24.03.2018
r. w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

600

18.04.2018 Paweł Pstrokoński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy przez
Żoliborz”) na terenie Warszawy, stanowiącego
jedno z wydarzeń cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Nie

550

14.04.2018 Marek Suchodolski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik spaceru (pod
roboczym tytułem „Las Bielański – mała puszcza
za rogiem”) na terenie Warszawy, stanowiącego
jedno z wydarzeń cyklu leśnego „Zielonym do
góry” (seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie

550

30.03.2018

30.03.2018

08.04.2018 Marta Todys

30.03.2018

30.03.2018

10.11.2018 Grzegorz Mika

30.03.2018

30.03.2018

31.08.2018 Wojciech Heleniak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z
Holandią” organizowanego 08.04.2018 r. o godz.
11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do
poprowadzenie ośmiu wykładów i spacerów pod
wspólną nazwą „Modernistyczna przestrzeń
Warszawy – in situ”.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących
czynności:obsługę systemu e-bilet, w tym
koordynację kontroli biletów wstępu do Muzeum
oraz obsługę szatni.
Nie

31.05.2018 Daniel Wojtkiewicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wsparcia technicznego i szkoleniowego sekcji IT w
zakresie realizacji bieżących projektów oraz
podniesienia poziomu zabezpieczeń
infrastruktury systemów informatycznych.
Nie

4 800,00

31.05.2018 Marta Czerwieniec-Ivasyk
05.04.2018 Web-Profit Maciej Kuźlik
10.04.2018 Sylwia Dulak DS. Comp

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie kwerendy w Archiwum
Państwowym w Warszawie (zespół Sąd Grodzki w
Warszawie) dotyczącej ofiar cywilnych Powstania
Warszawskiego oraz wykonanie i dostarczenie
fotografii cyfrowych wyszukanych materiałów
archiwalnych – minimum 80 teczek miesięcznie. Nie
Dostawa akcesoriów komputerowych
Nie
Dostawa sprzętu serwerowego
Nie

2 680,00
87 311,55
133 704,69

30.03.2018

30.03.2018
03.04.2018
30.03.2018

30.03.2018

30.03.2018
03.04.2018
30.03.2018

450

5 600,00

13 500,00

16.04.2018

16.04.2018

ALTER BOSSAR S.C.Bożena
17.09.2018 Sarapata

19.04.2018

19.04.2018

31.05.2018 Drukarnia Dimograf Sp. z o.o.

Realizacja tymczasowego pawilonu
wystawienniczo - kulturalnego 'Pokój na lato'
Druk wraz z dostawą publikacji 'warszawski
przewodnik wiślany'

09.05.2018 Good Shape Sp. z o.o.

09.04.2018

09.04.2018

10.04.2018

10.04.2018

22.04.2018 Tres Colores

12.04.2018

12.04.2018

03.05.2018 Miecz Net Karol Labe

Nie

318 447,00

Nie

45 150,00

wykonanie usługi zapakowania elementów
ekspozycyjnych wystawy 'Powstanie Warszawskie
1944' w Centrum Dokumentacji Nazizmu w
Kolonii w dniu 8 maja 2018. Transport elementów
do Warszawy do MPW.
Nie

17 466,00

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z Himalajami'
w Fotoplastikonie Warszawskim.
Przedmiotem umowy jest dostawa 250 licencji i
wsparcia na trzy lata na antywirusa Symantec
Endpoint Protection.

12.04.2018

12.04.2018

20.07.2018 Ladidadi Sp. z o.o.

16.04.2018

16.04.2018

KASPER SKIRGAJŁŁO07.05.2018 KRAJEWSKI

Koncert plenerowy, niebiletowany zespołu
muzycznego Miuosh z gościnnym udziałem
Katarzyny Nosowskiej który odbędzie się w dniu
20 lipca 2018 w pawilonie 'Pokój na lato'
Dzieło w postaci przeprojektowania wystawy
'Powstanie Warszawskie 1944' na potrzeby
ekspozycji w Chinach poprzez usunięcie
niemieckiej wersji, naniesienie zmian w
angielskiej wersji plansz, skład nowych plansz,
dwie infografiki, fotoedycja dodatkowych
fotografii oraz cykl korekt.

30.06.2018 LTT Sp. z o.o.

Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie
systemu oświetlenia konferencyjnego w MPW.
Przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu,
Wykonanie wszystkich potrzebnych prac
instalacyjnych i montażowych.

17.04.2018

17.04.2018

Nie

450

Nie

35 866,80

Nie

29 520,00

Nie

11 685,00

Nie

46 994,61

17.04.2018

17.04.2018

09.05.2018 JJW Jan Jakub Wygnański

Udział w dyskusji pt. rob. 'Pomocni i pomysłowi'
oraz poprowadzenie autorskiej części
warsztatowej dla młodzieży w wieku 15-17 lat
MPW, zorganizowanej w ramach VII edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza Anody.
Udział w dyskusji pt. rob. 'Pomocni i pomysłowi'
oraz poprowadzenie autorskiej części
warsztatowej dla młodzieży w wieku 15-17 lat
MPW, zorganizowanej w ramach VII edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza Anody.
Konserwacja 37 obiektów zabytkowych ze
zbiorów MPW
Przygotowanie specjalistycznej specyfikacji
technicznej do postępowania przetargowego na
'Dostawę i usługę polegającą na montażu i
integracji sprzętów multimedialnych w kinie 3D',
prezentującym film 'Miasto Ruin'
Językowa i techniczna obsługa konferencji
Konserwatorskiej w Muzeum Powstania
Warszawskiego
Wykonanie metodą offsetową druków
promocyjnych wraz z sukcesywną dostawą
Wykonanie wraz z dostawą kart do gier
brydżowych

18.04.2018

18.04.2018

09.05.2018 Daria Mejnartowicz

23.04.2018

23.04.2018

30.04.2018 Rewars Bartosz Iwaszkiewicz

23.04.2018

23.04.2018

07.05.2018 Piotr Dutkiewicz

09.04.2018

09.04.2018

12.04.2018 Lidex Sp. z o.o.

30.03.2018

30.03.2018

31.12.2018 Drukarnia SIL-VEG-DRUK S.C.

27.03.2018

27.03.2018

30.04.2018 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

30.03.2018

30.03.2018

05.03.2018

05.03.2018

08.03.2018

07.03.2018

03.04.2018 FHU Intersell Waldemar Płonka Dostawa 8 szt. laptopów.
ABN Studio Adrian
Produkcja wystawy czasowej na terenie parku
20.11.2018 Napiórkowski
Powstania Warszawskiego
Produkcja techniczna gali finałowej Nagrody im.
11.03.2018 GMB PRO Sound Sp. z o.o.
Anody

Nie

500

Nie

500

Nie

5 965,50

Nie

1 845,00

Nie

17 835,00

Nie

21 488,10

Nie

9 901,50

Nie

48 146,00

Nie

135 300,00

Nie

10 922,40

12.03.2018

05.03.2018

08.03.2018

12.03.2018

31.08.2018 Clipper Spółka z o.o.

Umowa najmu kontenera wraz ze zbiornikiem na
fekalia w okresie 27.04.2018 do 31.08.2018 na
potrzeby pawilonu rekreacyjno-kulturalnego
'Pokój na lato'
Nie

05.03.2018

Jakub Kubica Media &
09.03.2018 Entertaintment

Aktualizacja adaptacji materiału historycznego o
Janie Rodowiczu , na potrzeby Galii VII edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody'

Nie

1 230,00

08.03.2018

Stowarzyszenie Pracowna
Etnograficzna im. W.
25.03.2018 Dynowskiego

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z tradycjami
wielkanocnymi' w Fotoplastikonie Warszawskim. Nie

300

08.03.2018

08.03.2018

09.03.2018

09.03.2018

09.03.2018

09.03.2018

Filmoteka Narodowa Instytut
30.04.2018 Audiowizualny
Mazak Movie Maciej
15.03.2018 Zakościelny

12.03.2018

Dotyczy organizacji koncertu niebiletowanego
ARTYSTY (występującym pod pseudonimem
O.S.T.R.) wraz z DJ. Koncert odbędzie się w dniu
18 sierpnia 2018 r. w Warszawie na terenie
ADAM OSTROWSKI TABASKO pawilonu rekreacyjno-kulturalnego 'Pokój na lato'
18.08.2018 NAGRANIA -ADAM OSTROWSKI o godzinie 20:00
Nie

20 000,00

12.03.2018

Opracowanie pn. 'Określenie typów możliwych
SALUS Taktyka i Technika dla zagrożeń terrorystycznych dla MPW w Warszawie
Bezpieczeństwa Fundacja Inst, oraz analiza zagrożeń związanychz atakiem przy
09.04.2018 Bezpieczeństwa Społ.
użyciu urządzeń wybuchowych'
Nie

4 920,00

12.03.2018

12.03.2018

11.03.2018 Kayax Tomasz Grewiński

UMOWA KONCERTOWA Wykonanie koncertu w
dniu 11.03.2018 przez Darię Zawiałow z zespołem
na uroczystości finałowej Gali VII edycji Nagrody
im. J. Rodowicza ANODY
Nie
Określenie warunków współpracy przy
digitalizacji 39 sztuk szpul taśmy mm z
niemieckimi kronikami 'DEGETO' z okresu II
Wojny Światowej.
Nie
Udział w nagraniu promującym konkurs o
postawach patriotycznych pod nazwą #63.PL
Nie

14 042,07

17 220,00

11 992,50
1 107,00

13.03.2018

13.03.2018

22.03.2018 Akcja.tv Sp. cywilna

22.03.2018

22.03.2018

31.12.2018 Biblioteka Narodowa

26.03.2018

26.03.2018

28.03.2018

28.03.2018

AGENCJA ARTYSTYCZNA JAZZ
ON PRODUCTION MICHAŁ
23.08.2018 POLCYN
Międzynarodowe Centrum
11.05.2018 Budownictwa Sp. z o.o

22.03.2018

22.03.2018

30.04.2018 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

23.03.2018
28.03.2018

23.03.2018
28.03.2018

11.04.2018 TAWO Sp. z o.o. Sp. k
31.12.2018 HERA drukarnia offsetowa

Nagranie spotu, promującego konkurs filmowy
dla młodzieży #63PL
Usługa dezynfekcji masowej obiektów Muzeum
usług w laboratorium mikrobiologicznym.
Wykonanie wraz z obsługą techniczną 9
koncertów swingowo- jazzowych inspirowanych
tematyką warszawską. Umowa dotyczy projektu
'Pokój na lato'
Zakup szaf na zbiory do Działu Archiwum
Wykonanie oraz dostawa stalowych breloków w
kształcie Polski Walczącej, przeznaczonych w
szczególności do celów promocyjnych
Wykonanie i dostawa smyczy tkanych i
emblematów
Obsługa poligraficzna

Nie

6 051,60

Nie

7 995,00

Nie

16 200,00

Nie

19 453,68

Nie

26 014,50

Nie
Nie

18 446,00
107 591,79

01.02.2018

01.02.2018

25.02.2020 UPC POLSKA SP. Z O.O.

01.02.2018

01.02.2018

06.02.2018 YAKAZESTUDIO.COM

Umowa abonencka o świadczenie usług
telekomunikacyjnych(internet). Czas rozpoczęcia
świadczenia 25.02.2018 do dnia 25.02.2020r.
Nie
Rejestracja materiałów wideo wizerunków osób
nominowanych do nagrody Anody (w ramach
cyklu Nagroda im. J.Rodowicza 'Anody', 7 edycja),
udział w/w produkcji w charakterze operatora
kamery.
Nie

01.03.2018 TRIANGOO SP. Z O.O.

Transport elementów, wykonanie usługi
zapakowania elementów ekspozycyjnych
wystawy 'Powstanie Warszawskie 1944' w
Muzeum Historyczno-Technicznym w
Peenemunde, rozpakowanie wystawy na miejscu
ekspozycji w Kolonii, wynajem 2ch komputerów. Nie

09.02.2018

08.02.2018

48 708,00

4 900,00

39 298,50

12.02.2018

12.02.2018

15.02.2018

15.02.2018

28.02.2018 Paulina Derecka- Sitnik Studio
Międzynarodowe Centrum
27.03.2018 Budownictwa Sp. z o.o.

Przygotowanie oprawy graficznej wydarzeń z
cyklu 'Kultura na widelcu' organizowanego w
Fotoplastikonie Warszawskim

Nie

2 000,00

Wykonanie , dostawa i montaż szaf metalowych

Nie

13 456,20

Kompleksowy zakres czynności związanych z
konserwacją i sprzątaniem repliki samolotu
Liberator, powierzchni ekranu kinowego wraz z
projektorami i innych elementów ekspozycji w
MPW wymagających pracy na wysokości.
Nie
Fotel obrotowy 45 sztuk, krzesło 20 sztuk, meble
na wymiar do czytelni
Nie

16.04.2018

16.04.2018

31.12.2018 ELBROS

16.02.2018

16.02.2018

16.02.2018

16.02.2018

20.04.2018 M.P. Polska Sp. z o.o.
OFFICE Fidelus, Szczepaniak Sp.
20.04.2018 Jawna
zabudowa meblowa

20.02.2018

20.02.2018

31.03.2018 X-Aps Robert Wąsowski

20.02.2018

20.02.2018

HEADMADE STUDIO MARCIN
25.05.2018 WŁADYKA

21.02.2018

21.02.2018

29.04.2018 Zofia Gońda

Nie

Wykonanie aktualizacji -upgrade aplikacji
Archiwizator MPW i Archiwizator Czytelnia, aby
prawidłowo działały na najnowszych systemach
operacyjnych używanych obecnie w Muzeum.
Wprowadzenie modyfikacji, wdrożenie gotowej
aplikacji Muzeum oraz przeszkolenia
pracowników Pracowni Ikonografii
Nie
Konsultacje w zakresie obsługi aplikacji
animacyjnej Adobe After Effects oraz programu
Adobe Photoshop w wymiarze 24 godzin
zegarowych.
Nie
Poprowadzenie 2 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z architekturą
Warszawy' , 'Leniwa Niedziela z canalettemmalarzem Warszawy'
Nie

30 750,00
47 279,11
15 633,18

8 333,25

3 247,20

500

28.02.2018

28.02.2018

UMOWA NA POSTPRODUKCJĘ FILMÓW
REPORTAŻOWYCH Opracowanie i
udźwiękowienie, nagranie lektora, mastering
dźwięku oraz przygotowanie plików emisyjnych
REDBERRIES STUDIO Agnieszka 15 filmów reportażowych do nagrody im Jana
14.03.2018 Korzeniowska
Rodowicza Anody.

19.02.2018

19.02.2018

19.02.2018 TECHMAQ Konrad Popławski

19.02.2018

19.02.2018

10.01.2018

10.01.2018

05.02.2018

05.02.2018

09.04.2018

10.04.2018

09.04.2018

09.04.2018

Nie

24 753,75

Nie

61 445,00

Nie

247,63

Nie

24 944,00

Nie

6 150,00

18.05.2018 MAXMAX

Gadżety promocyjne do sprzedaży Wykonanie
300 sztuk futerału ( z rzemykami w kolorze
brązowym o wymiarach 15x27 po otwarciu, wraz
z przygotowaniem pliku do wykonania matrycy
mosiężnej i czarnym tłoczeniem) przeznaczonych
na kartki z kalendarza Powstania Warszawskiego
wraz z transportem etui do muzeum.
Nie

4 305,00

16.04.2018 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza będącego
próbą odpowiedzi na pytanie - Czy istnieje szansa
na wspólną polsko-żydowską opowieść o
Powstaniu w Getcie?, a także poprowadzenia
spotkania organizowanego w ramach cyklu
Warszawa dwóch Powstań
Nie

550

Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu
komputerowego na potrzeby montażu filmowego
angielski nóż do skóry dla praworęcznych,
01.03.2018 Schmedt GmbH & Co. KG
francuski nóż do skór
WOLTERS KLUWER POLSKA SP. Licencja na korzystanie z serwisu on-line o nazwie
09.01.2020 Z O.O.
'LEX'
Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa
Protect T.Cisek i wspólnicy sp. pożarowego w dawnym areszcie śledczym MBP w
23.02.2018 jawna
Ministerstwie Sprawiedliwości.

09.04.2018

09.04.2018

16.04.2018 Łukasz Jasina

09.04.2018

09.04.2018

16.04.2018 Dawid Wildstein

09.04.2018

09.04.2018

20.05.2018 Jerzy Gruchot

09.04.2018

09.04.2018

16.04.2018 Martyna Rusiniak-Karwat

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
omówieniem wydarzeń historycznych, które
miały miejsce podczas Powstania w Getcie
Warszawskim oraz wzięcie udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa dwóch Powstań.
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
omówieniem manipulacji władz PRL-u historią
Powstania w Getcie Warszawskim oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
dwóch Powstań.
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
wprowadzenia trzeciej korekty redakcyjnej oraz
korekty merytorycznej (600 rekordów) wraz z
rewizją projektu graficznego całości książki
„Historia Militarna Powstania Warszawskiego” A.
Borkiewicza.
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą odpowiedzi na pytanie - Jak pamiętać o
Powstaniu w Getcie Warszawskim? oraz wzięcie
udziału w prelekcji podczas spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
dwóch Powstań.

Nie

220

Nie

220

Nie

2 500,00

Nie

220

10.04.2018

10.04.2018

17.04.2018 Kinga Mijalska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
montażu materiału filmowego promującego
konkurs #63PL z udziałem Filipa Chajzera tj.
wybór scen, nadanie jednolitej fabuły i montaż
mini wywiadów Filipa Chajzera z przechodniami (
w charakterze sondy ulicznej). Spot min. 1,5
minuty długości, będzie elementem promującym
konkurs #63PL organizowany przez Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

16.04.2018

16.04.2018

25.04.2018 Przemysław Truściński

30.04.2018

30.04.2018

17.05.2018 Ewa Kwaśniewska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
rysunku zainspirowanego fotografią
przedstawiającą Annę Hołubowicz i Jana Rockiego
na dachu domu przy ul. Mickiewicza 34/36 w
Warszawie, sierpień 1944 r., do użycia na
gadżetach promocyjnych oraz innych celów
Zamawiającego.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania loga serii wydawniczej Bradl oraz
kompozycji graficznej 4 okładek na potrzeby
trzeciego tomu serii Bradl.
Nie

15.05.2018 Przemysław Liput

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
graficznego – 5 Kart Pracy (wzór), projektu
graficznego ulotek i plakatów, grafiki do nowej
strony internetowej – akcji „Raz, dwa, trzy,
warszawiakiem jesteś Ty!”.
Nie

30.04.2018

30.04.2018

330

2 200,00

990

3 000,00

30.04.2018

30.04.2018

04.06.2018 Aleksandra Kot

30.04.2018

30.04.2018

31.08.2018 Tomasz Zin

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przeformatowania plansz wystawy: „Walka o
wolność. Powstanie Warszawskie 1944”, na
potrzeby prezentacji w Muzeum Wojskowości w
Wiedniu.
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskiego projektu scenografii multimedialnej
towarzyszącej wydarzeniom artystycznym
odbywającym się w „Pokoju na lato”, a także
reżyserii video projekcji podczas prób i
koncertów.

10.04.2018

10.04.2018

10.04.2018

10.04.2018

Nie

1 450,00

Nie

3 850,00

21.06.2018 Marta Brzozowska-Smolańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do
poprowadzenia 6 autorskich spotkań z cyklu
„Duchy Warszawy” organizowanych w dniach:
12.04.2018 r., 26.04.2018 r.. 10.05.2018 r.,
24.05.2018 r., 07.06.2018 r., 21.06.2018 r. o godz.
19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

3 600,00

15.04.2018 Grażyna Bąkiewicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5 – 10 lat nt. „Leniwa niedziela z podróżą
w czasie”, organizowanego 15.04.2018 r. o godz.
11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

450

10.04.2018

10.04.2018

19.04.2018 Maciej Plewiński

11.04.2018

11.04.2018

23.04.2018 Stanisław Łubieński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu „10
najlepszych fotografii”, organizowanego
19.04.2018r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
23.04.18 na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy przez
Pragę”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Nie

08.05.2018 Michał Kryciński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
08.05.18 na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy przez
Ogród Botaniczny”) w ramach cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie

11.04.2018

11.04.2018

600

550

550

11.04.2018

13.04.2018

18.04.2018

11.04.2018

13.04.2018

18.04.2018

10.07.2018 Jakub Król

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
koordynacji prac związanych ze zmianą
funkcjonalności strony internetowej Muzeum
Powstania Warszawskiego: w szczególności
udostępnienie odbiorcom najczęściej
poszukiwanych treści i najczęściej zadawanych
pytań. Współpracy ze studiem graficznym i
programistami przy wdrożeniu zmian oraz
bieżącej konsultacji z Muzeum w całym procesie.
Współpracy przy wdrożeniu systemu płatności na
kanale VOD Muzeum Powstania Warszawskiego
oraz prace związane z integracją platformy
Musnet ze stroną internetową w szczególności z
Fototeką.
Nie

4 290,00

17.04.2018 Magdalena Chodownik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć i dyskusją poświęconą fotografii
wojennej. Pokaz odbędzie się w ramach cyklu „Na
pierwszej linii – spotkania z polskimi fotografami
wojennymi”.
Nie

540

16.06.2018 Michał Szlaga

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowanie
koncepcji warsztatów fotograficznych z
PORTRETU DOKUMENTACYJNEGO w ramach VII
edycji nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” oraz
prowadzenia warsztatów (wykładów i części
praktycznej).
Nie

9 000,00

27.04.2018

27.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

27.04.2018

27.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

28.04.2018 Wiesław Rybarczyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
realizacji oświetlenia scenicznego i pełnienie
dyżuru elektrycznego podczas spaceru i wykładu
„Modernistyczna Przestrzeń Warszawy in situ”
organizowanego 28.04.2018 r. w Teatrze
Ateneum.
Nie

250

28.04.2018 Maciej Rzeczkowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
realizacji oprawy dźwiękowej podczas spaceru i
wykładu „Modernistyczna Przestrzeń Warszawy
in situ” organizowanego 28.04.2018 r. w Teatrze
Ateneum.
Nie

250

09.05.2018 Piotr Bidziński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wzięcie udziału w dyskusji pt. rob. „Pomocni i
pomysłowi” oraz poprowadzenie części
warsztatowej dla młodzieży w wieku 15-17 lat w
Muzeum Powstania Warszawskiego, ul.
Grzybowska 79 w Warszawie, zorganizowanej w
ramach VII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza
„Anody”.
Nie

500

09.05.2018 Ewelina Bartosik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w dyskusji z młodzieżą oraz poprowadzenie
części warsztatowej podczas spotkania,
zorganizowanego w ramach VII ed. Nagrody im.
Jana Rodowicza 'Anody' w dniu 9 maja 2018 r. w
Audytorium J. Nowaka-Jeziorańskiego.
Nie

500

07.05.2018

08.05.2018

07.05.2018

08.05.2018

22.08.2018 Roberta Czarnecka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza cyklu 4
warsztatów o tematyce ogrodniczej oraz
poprowadzenie zajęć wraz z doborem i
zapewnieniem niezbędnych narzędzi do realizacji
cyklu zajęć pod roboczą nazwą „Wyhoduj i zjedz”,
odbywających się w pawilonie rekreacyjnokulturalnym „Pokój na lato” wg. następującego
harmonogramu: 23.05.2018 r. – Kompost w
domu i ogrodzie – wermikompost, 20.06.2018 r. –
Warzywa nietypowe – stare i nowe, 18.07.2018 r.
– Zioła w kuchni nietypowo, 22.08.2018 r. –
Kiełki, microgreens, regrowing.
Nie

2 372,00

23.05.2018 Grzegorz Ostrowski

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 3 spotkań nt. 'Warsztaty
fotograficzne - fotograwiura', organizowanych w
2018 r. w dniach 09.05, 16.05, 23.05.
Wymienione spotkania będą odbywać się w godz.
18.00-21.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.2. Czas trwania jednego warsztatu
wynosi 180 minut. Zleceniodawca zastrzega sobie
możliwość przedłużenia spotkania do 30 minut z
powodów niezależnych od Zleceniodawcy bez
możliwości dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.
Nie

1 200,00

08.05.2018

08.05.2018

08.05.2018

08.05.2018

08.05.2018

08.05.2018

08.05.2018

08.05.2018

19.05.2018 Grzegorz Ostrowski

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania pt.
'WARSZTATY FOTOGRAFICZNE - NIEISTNIEJĄCA
WARSZAWA”, organizowanego 19.05.2018 r. w
godz. 18.00-24.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.2. Czas trwania
warsztatu wynosi 6 godzin.
Nie

800

14.05.2018 Stanisław Łubieński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
14.05.18 na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy przez
Łazienki Królewski”) w ramach cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie

550

30.06.2018 Helena Sarna

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie archiwaliów w bazie Musnet – nie
mniej niż 105 i nie więcej niż 200 rekordów w
okresach od dnia 08.05.2018 r. do dnia
31.05.2018 r. oraz od dnia 01.06.2018 r. do dnia
30.06.2018 r.
Nie

5 480,00

12.05.2018 Aleksandra Andrzejewska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
12.05.2018r. spaceru na terenie Warszawy (pod
roboczym tytułem „Ptasi ogród”) w ramach cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie

550

09.05.2018

15.05.2018

09.05.2018

15.05.2018

16.06.2018 Grzegorz Kapla

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie koncepcji warsztatów reporterskich
z PORTRETU Dokumentalnego w ramach VII edycji
nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” oraz
prowadzenie warsztatów (wykładów i części
praktycznej), w szczególności:1. opracowanie
koncepcji warsztatów reporterskich,2.
przeprowadzenie czterech spotkań praktycznych
(wykład+ korekty tekstu) w terminach: 1)
Spotkanie teoretyczne sobota, 12 maja 2018, 2)
Spotkanie praktyczne – korekty, sobota, 26 maja
2018, 3) Spotkanie praktyczne – korekty, sobota,
9 czerwca 2018, 4) Spotkanie praktyczne –
korekty, sobota, 16 czerwca 2018.
Nie

2 700,00

19.05.2018 Damian Całka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
19.05.2018 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem 'Las Sobieskiego - wawerski
klejnot') w ramach cyklu 'Zielonym do góry' (seria
'Naturalnie Warszawa').
Nie

550

15.05.2018

15.05.2018

16.05.2018 Justyna Dżbik-Kluge

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie konferencji prasowej, która
odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. i będzie
dotyczyć inauguracji projektu: „Pokój na lato –
edycja 2018”. W trakcie konferencji zostanie
zaprezentowany dziennikarzom program, który
ma być realizowany w ramach projektu. W
konferencji udział wezmą: Jan Ołdakowski,
dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,
Dariusz Gawin, szef Instytutu Stefana
Starzyńskiego, Gaba Kulka, piosenkarka, autorka
tekstów, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa,
Wiesław Kot, publicysta, krytyk filmowy, autor
książek, Aleksandra Dejnarowicz, specjalistka do
spraw wizerunku w mediach społecznościowych,
Radosław Gajda, architekt, twórca i prowadzący
vloga „Architecture is a good idea”, Marcin
Gładki, kwiaciarz, bukieciarz, prowadzący bloga
„Gładki w deseń”.
Nie

595

15.05.2018

17.05.2018

18.05.2018

15.05.2018

17.05.2018

18.05.2018

14.06.2018 Anna Pieńkowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności: 1.
opracowanie wykazu dokumentacji przewidzianej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych,2. opracowanie wzoru umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych,3.
opracowanie szablonu rejestru czynności
przetwarzania i szablonu rejestru kategorii
czynności przetwarzania,4. sporządzanie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych5.
przygotowanie prezentacji szkoleniowej z zakresu
aktualnych przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych,6. opracowanie klauzul
informacyjnych i klauzul zgód,7. konstruowanie
odpowiedzi na pisma i ankiety dotyczące
bezpieczeństwa informacji.
Nie

4 800,00

22.05.2018 Marek Sygacz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć, fragmentów filmów oraz
dyskusją poświęconą współczesnym konfliktom
zbrojnym. Pokaz odbędzie się w ramach cyklu:
„Na pierwszej linii – spotkania z polskimi
fotografami wojennymi”.
Nie

670

22.05.2018 Grzegorz Sołtysiak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowania materiałów szkoleniowych
dotyczących tła obyczajowego oraz sposobów
zachowania w latach 40.XX wieku dotyczących
roli Jana Nowaka Jeziorańskiego w filmie „Kurier”. Nie

2 970,00

21.05.2018

23.05.2018

23.05.2018

21.05.2018

23.05.2018

23.05.2018

27.05.2018 Dominika Dzieniszewska

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. 'Leniwa niedziela z grafiką',
organizowanego 27.05.2018 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.2.
Czas trwania spotkania wynosi 90 minut.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia spotkania do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy. Nie

300

02.08.2018 Jerzy S. Majewski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisanie autorskiego scenariusza czterech
spotkań poświęconych architekturze i historii
stolicy oraz ich poprowadzenie w ramach
działalności pawilonu rekreacyjno-kulturalnego
„Pokój na lato”, według roboczego
harmonogramu: 24.05.2018 r., godz. 18.00,
04.06.2018 r., godz. 18.00, 05.07.2018 r., godz.
18.00, 02.08.2018 r., godz. 18.00.
Nie

2 400,00

09.06.2018 Agata Kafarska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisania scenariusza, określenie zasad pracy
oraz poprowadzenie warsztatów z kaligrafii,
odbywających się w pawilonie rekreacyjnokulturalnym „Pokój na lato”. Warsztaty zostaną
zrealizowane w dniu 09.06.2018 r.
Nie

405

30.05.2018

30.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

30.05.2018

30.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

04.06.2018 Ewa Biernacka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wykonania korekty technicznej publikacji A.
Borkiewicza „Powstanie Warszawskie 1944” ( 70
arkuszy tekstu, ok. 1280 stron publikacji).
Nie

4 680,00

02.06.2018 Łukasz Skop

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisania scenariusza, określenia zasad pracy,
zapewnienia niezbędnych narzędzi i materiałów
oraz poprowadzenia warsztatów z projektowania
balkonów, odbywających się w pawilonie
rekreacyjno-kulturalnym „Pokój na lato”.
Nie

595

19.05.2018 Tomasz Ziętek

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
trąbkę do koncertu Bossanova Dancing oraz
udział w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 300,00

19.05.2018 Michał Sebastian Skrok

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu partii
wokalnych do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 200,00

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

19.05.2018 Gabriela Kulka-Stajewska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu partii
wokalnych do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 200,00

19.05.2018 Joanna Dobrzańska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na flet
do koncertu Bossanova Dancing oraz udziału w
próbach,2) występu artystycznego podczas
koncertu organizowanego w dniu 19 maja 2018
roku w ramach Wielkiego Otwarcia Pokoju na
lato.

Nie

1 200,00

19.05.2018 Julia Ziętek

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
skrzypce do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 300,00

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

19.05.2018 Katarzyna Gałdecka-Sprawka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
skrzypce do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 300,00

19.05.2018 Edyta Czerniewicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
wiolonczelę do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.
Nie

1 300,00

19.05.2018 Piotr Domagalski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
gitarę basową do koncertu Bossanova Dancing
oraz udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.
Nie

1 200,00

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

19.05.2018 Jacek Kita

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
instrumenty klawiszowe do koncertu Bossanova
Dancing oraz udziału w próbach,2) występu
artystycznego podczas koncertu organizowanego
w dniu 19 maja 2018 roku w ramach Wielkiego
Otwarcia Pokoju na lato.
Nie

19.05.2018 Jan Wroński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworu w
postaci stworzenia autorskiego całościowego
aranżu na partie gitar do koncertu Bossanova
Dancing odbywającego się w ramach Wielkiego
Otwarcia pokoju na lato.

Nie

770

19.05.2018 Justyna Woźniak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
koncepcji oraz wykonania kostiumów, a także
stworzenie projektu i wykonanie fryzur i
charakteryzacji dla prowadzącej i wokalistki
występujących podczas koncertu Bossanowa
Dancing w ramach Wielkiego Otwarcia Pokoju na
Lato w dniu 19.05.2018 r.
Nie

800

19.05.2018 Tomasz Duda

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
saksofon do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 200,00

1 200,00

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

19.05.2018 Miłosz Władysław Pękala

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
wibrafon do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 200,00

19.05.2018 Maciej Jerzy Moruś

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
perkusję do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 200,00

19.05.2018 Dariusz Sprawka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
puzon do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach na kwotę,2) występu
artystycznego podczas koncertu organizowanego
w dniu 19 maja 2018 roku w ramach Wielkiego
Otwarcia Pokoju na lato.
Nie

1 300,00

19.05.2018 Bartosz Weber

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
gitarę do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

1 200,00

Nie

07.05.2018

07.05.2018

18.05.2018

07.05.2018

07.05.2018

18.05.2018

19.05.2018 Bartłomiej Tyciński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
gitarę do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 200,00

19.05.2018 Maria Agnieszka Tomala

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci:1) stworzenia autorskiego aranżu na
altówkę do koncertu Bossanova Dancing oraz
udziału w próbach,2) występu artystycznego
podczas koncertu organizowanego w dniu 19
maja 2018 roku w ramach Wielkiego Otwarcia
Pokoju na lato.

Nie

1 300,00

29.06.2018 Marta Wawro

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci składu i
przygotowania do druku biogramów oraz mapki
wraz z listą miejsc pamięci na Woli, po
wcześniejszym naniesieniu korekty, rozdawanych
uczestnikom Marszu Pamięci w ramach 74.
rocznicy Powstania Warszawskiego.
Nie

660

21.05.2018

22.05.2018

24.05.2018

21.05.2018

22.05.2018

24.05.2018

06.08.2018 Dariusz Adamski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskiego projektu scenografii świetlnej,
stworzenia rysunków oraz planu technicznego
montażu świateł scenicznych, a także reżyserii i
realizacji światła podczas prób i spektakli
przedstawienia pn. roboczą „Ajas” w reż. Natalii
Korczakowskiej (zwanego dalej „spektaklem”),
realizowanego w Muzeum Powstania
Warszawskiego w Sali pod Liberatorem z okazji
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Nie

5 000,00

20.06.2018 Mariusz Komacki

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
30 kart ewidencyjnych broni ze Zbiorów Muzeum
Powstania Warszawskiego. Karty ewidencyjne
dotyczyć będą egzemplarzy broni kilkakrotnie
modernizowanej, której opis wymaga szerokiej
wiedzy specjalistycznej i historycznej.
Nie

2 310,00

06.08.2018 Aleksander Pravalinski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci stworzenia
autorskiego projektu scenografii świetlnej oraz
reżyserii światła podczas prób i spektakli
przedstawienia pn. roboczą „Ajas” w reż. Natalii
Korczakowskiej (zwanego dalej „spektaklem”),
realizowanego w Muzeum Powstania
Warszawskiego w Sali pod Liberatorem z okazji
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.

9 000,00

Nie

24.05.2018

24.05.2018

24.05.2018

24.05.2018

27.07.2018 Barbara Kinga Majewska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w projekcie muzycznym pod
roboczym tytułem „Fogg – pieśniarz Warszawy”
obejmującym nagranie trzech utworów
muzycznych na płytę oraz wykonanie trzech
utworów podczas koncertu w dn. 27 lipca 2018 r.
w Parku Wolności na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego. Strony uzgadniają, że koncert
będzie rejestrowane oraz transmitowane (lub
retransmitowane) przez stację telewizyjną, a
także stację radiową.
Nie

5 495,00

30.06.2018 Janusz Czopowicz

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konserwacji
i renowacji broni ze zbiorów Muzeum Powstania
Warszawskiego, w tym:1) konserwacji 64 sztuk
broni krótkiej,2) konserwacji 107 sztuk broni
długiej,3) rozłożenia na części i szczegółowej
konserwacji oraz czyszczenia 38 sztuk broni,4)
naprawy i czyszczenia eksponatów dostępnych
zwiedzającym na ekspozycji,5) dorobienia
zniszczonych lub zagubionych części replik lub
oryginałów wypożyczonych z Muzeum Powstania
Warszawskiego,6) wykonania repliki STEN-a.
Nie

10 105,00

24.05.2018

24.05.2018

24.05.2018

24.05.2018

18.06.2018 Sebastian Bieganik

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania i
dostarczenia ostatecznego projektu znaku
graficznego (logotypu – plik produkcyjny) imprezy
„Masa Powstańcza 2018” z wykorzystaniem
rysunku autorstwa Marka Oleksickiego i
przeznaczeniem grafiki m.in. na koszulki dla
uczestników Masy, tablice piankowe oraz zdjęcie
profilowe na fb Masy Powstańczej.
Nie

1 100,00

08.06.2018 Marek Oleksicki

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
projektu logotypu imprezy „Masa Powstańcza
2018” z wykorzystaniem motywu serii
komiksowej Bradl i przeznaczeniem grafiki m.in.
na koszulki dla uczestników Masy, tablice
piankowe oraz zdjęcie profilowe na fb Masy.
Nie

3 500,00

29.05.2018

29.06.2018

14.06.2018 Tessa Capponi-Borawska

14.05.2018

14.05.2018

20.09.2018 NAPENGO Kinga Brocka

27.06.2018

27.06.2018

05.09.2018 LEWARD SP. Z O.O.

29.06.2018

29.06.2018

31.07.2018 HEXEBLAU

29.06.2018

29.06.2018

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego utworów w postaci
opracowania autorskiego scenariusza oraz
poprowadzenie autorskiego spotkania pt. 'Kultura
na widelcu' w dniu 14.06.2018 r., o godz. 11.00, w
Fotoplastikonie Warszawskim, Al. Jerozolimskie
51 w Warszawie.2. Wykonawca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania scenariusza spotkania,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych np.: zdjęci, filmów, piosenek, na
nośniku cyfrowym (pendrive),3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zamawiającego
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania.
Dzieło w postaci stworzenia wraz ze ścieżka
muzyczna: filmu będącego relacja z otwarcia
'Pokoju na lato', Filmu promujacego działalność
Pokoju na lato, 3 filmów promujacych zdrowe
zywienie z wykorzystaniem nasadzeń w Pokoju na
lato.
Umowa o przygotowanie i koordynację gry
miejskiej Sztafeta Pokoleń - harcerze w 74.
Rocznicę Powstania Warszawskiego.
bezprzewodowy system wspomagający
przewodnika marki MONACOR

Nie

800

Nie

14 760,00

Nie

4 000,00

Nie

30 000,00

Przygotowanie autorskich zapowiedzi oraz
artystycznego prowadzenia akcji muzycznej pt.
'Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI,
organizowanej 1 sierpnia 2018 roku na placu
01.08.2018 Frywolny Studio Tomasz Wolny Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Nie

3 500,00

29.06.2018

29.06.2018

20.07.2018 BASTER Maciej Paluchowski

21.05.2018

21.05.2018

28.06.2018 Michalina Kupper

19.06.2018

Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów
31.12.2018 Polskich OW SARP

Zakup drewna bukowego (deski) jako gotowy
materiał na siedziska i oparcia do ławek
parkowych żeliwnych
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania pt.
'Fotograf w podróży' w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu
architektoniczno - urbanistycznego na rozbudowę
i modernizację Muzeum Powstania
Warszawskiego: Etap I Przygotowanie konkursu
oraz ogłoszenie konkursu,Etap II
Przeprowadzenie postępowania konkursowego
na wyłonienie projektanta dokumentacji
projektowej, Etap III Ogłoszenie wyników
konkursu, Etap IV Organizacja wystawy
pokonkursowej.
Nie

13.07.2018 Mariusz Komacki

Zakup: Karabin wz 98 produkowany w zakładach
Mauser dla armii portugalskiej (prod. 1937),
Taśma amunicyjna do ckm Maxim wz 1910 (prod.
ZSRR, lata 30 - te XX W.)
Nie

4 000,00

Tramwaje Warszawskie Sp. z
06.08.2018 o.o.

Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu
czasu emisyjnego do wyemitowania na
dostępnych ekranach LCD zamontowanych w
wagonach tramwajowych w okresie 11.07.2018
do dnia 08.08.2018 Reklama dotyczy 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego
Nie

13 062,60

15.12.2018 EMKA PLUS Krzysztof Mazur

Renowacja 16 szt. mogił powstańczych, z czego
15 szt na terenie Cmentarza Wojskowego na
Powązkach w Warszawie, 1 szt. na terenie
Cmentarza parafii św.Jana Kantego w Legionowie. Nie

85 133,78

19.06.2018

29.06.2018

27.06.2018

24.05.2018

29.06.2018

27.06.2018

24.05.2018

8 282,82

500

86 100,00

28.05.2018

28.06.2018

17.06.2018 TRANS-BUS

19.06.2018

19.06.2018

18.08.2018 Papaya Films Sp. z o.o.

19.06.2018

19.06.2018

25.06.2018

25.06.2018

03.08.2018 KinAds sp z o.o. sp.k.
ALTER BOSSAR S.C.
BOŻENA,ADAM I KAR OL
04.08.2018 SARAPATA

14.05.2018

14.05.2018

31.07.2018 Sara Szymańska

23.04.2018

23.04.2018

07.05.2019 Orange Polska S.A.

19.06.2018

19.06.2018

01.08.2018 TOMASCON, GCP Sp. z o.o.

20.02.2018

20.02.2018

26.02.2018 Barbara Radziukiewicz

27.06.2018

27.06.2018

05.07.2018 Albert Jackowski

03.07.2018

03.07.2018

04.07.2018 Piotr Capała

Umowa o świadczenie usług turystycznych
(transport oraz zakwaterowanie) podczas
wyjazdu szkoleniowego dla grupy 20 osób w
dniach 15-17 czerwca 2018r.

Nie

USŁUGA REKLAMOWA, spot obchodowy pt'74.
Rocznica obchodów Powstania Warszawskiego'. Nie
Zorganizowanie emisji spotu reklamowego( dot.
obchodów 74. rocznicy Powstania
Warszawskiego) w trzech kinach sieci
KinAds(Wisła, Kinoteka Multiplex, Praha) w bloku
specjalnym przed wszystkimi filami w terminie 20
lipca do 03 sierpnia 2018r.
Nie
Najem namiotów plenerowych wraz z usługa
montażu i demontażu.
autor filmu, który uzyskał drugie miejsce w
konkursie filmowym pt. # 63PL.
Umowa na internet mobilny na potrzeby Pokoju
na lato
Wyprodukowanie 2000 sztuk worków w kolorze
turkusowym
Zakup zegara ściennego marki Gustav Becker od
Pani Barbary Radziukiewicz w celu wyposażenia
pomieszczeń Fotoplastokonu Warszawskiego.
Zakup: Replika pistoletu maszynowego
'Błyskawica
Zakup: Album ze zdjęciami żołnierza formacji SS
Totenkopf, zawierający m.in. Zdjęcia z
okupacyjnej Warszawy

9 000,00

123 000,00

8 413,20

Nie

2 152,50

Nie

3 000,00

Nie

959,4

Nie

15 375,00

Nie

700

Nie

2 500,00

Nie

3 400,00

28.05.2018

11.05.2018

21.05.2018

28.05.2018

11.05.2018

21.05.2018

Pracownia GraficznoWydawnicza Kwadrat Kamil
11.06.2018 Kawałko

Dzieło polegajace na aranżacji 54 Kart Pracy z
gotowych elementów graficznych dostarczonych
przez Zamawiającego do realizacji projektu 'Raz
dwa trzy Warszawiakiem jesteś Ty' Edycja 2018
Nie

7 000,00

A PROPOS MARTA KUŻMIAK
15.09.2018 Marta Kuźmiak

Produkcja spektaklu teatralnego w reżyserii
Natalii Korczakowskiej pod nazwą roboczą 'Ajas',
realizowanego w ramach obchodów 74 rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

15 000,00

05.08.2018 Technical Support Sp. z o.o.

Prace w postaci reżyserii i realizacji dżwięku oraz
kompleksowej obsługi akustycznej oraz
wykonania wybranych prac technicznych przy
spektaklu teatralnym pt. 'Ajas' w reż. Natalii
Korczakowskiej, organizowanego na terenie
Muzeum Powstania Warszawskiego w Sali pod
Liberatorem w dniach 1-5 sierpnia 2018r. , z
okazji 74 rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

5 500,00

28.05.2018
15.06.2018

28.05.2018
15.06.2018

15.06.2018

15.06.2018

Artystyczne wykonanie dzieła w postaci
przygotowania i nauczenia się roli oraz wykonania
występów scenicznych w spektaklu w reżyserii
Natalii Korczakowskiej pod roboczym tytułem
'Ajas', będącym produkcja Muzeum Powstania
Warszawskiego, realizowaną na potrzeby 74.
05.08.2018 Ewa Ewa Błaszczyk-Janczarska rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie
27.07.2018 Rosnowski Gift Sp. z o.o.
Wykonani i dostawa znaczków typu 'Pins'
Nie
Druk wraz z dostawą publikacji 'Powstanie
23.07.2018 Drukarnia POZKAL Sp. z o.o.
Warszawskie 1944'
Nie

29.06.2018
29.06.2018

29.06.2018
29.06.2018

31.07.2018 Rosnowski Gift Sp. z o.o.
31.07.2018 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

Wykonanie i dostawa długopisów i magnesów
Wykonanie i dostawa bidonów z nadrukiem

Nie
Nie

7 500,00
118 818,00
115 904,25
15 006,00
3 554,70

17.05.2018

04.06.2018

17.05.2018

03.07.2018 WSP Polska Sp. z o.o.

Opracowanie analizy wykonalności przebudowy
sieci zewnętrznych i wewnętrznych wokół
istniejącego budynku MPW, a także dokonania
oceny zapotrzebowania na media zespołu
nowych obiektów na terenie MPW - na potrzeby
związane z przygotowaniami i przeprowadzeniem
konkursu na koncepcję architektoniczno urbanistyczną zadania inwestycyjnego pn.
roboczą 'Rozbudowa zespołu budynków Muzeum
Powstania Warszawskiego'.
Nie

04.06.2018

Tres Colores Katarzyna
17.06.2018 Biernacka

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat z cyklu 'Leniwa Niedziela z
Hawajami' w Fotoplastikonie Warszawskim.

04.06.2018

04.06.2018

24.06.2018 MWT Solutions Sp. z o.o.

04.06.2018

04.06.2018

10.06.2018 Jakub Żurawski

15.05.2018

15.05.2018

30.06.2018 Quantoo Sp. z o.o.

Nie

Przedmiotem umowy jest dostawa 1 licencji na
okres jednego roku dla oprogramowania
ServiceDesk Plus Multi Language w wersji
Enterprise (2 techników i 250 zasobów) wraz z
wdrożeniem i konfiguracją oprogramowania z
rocznym wsparciem na produkt.
Nie
Wykonanie przez Ewę Kołaczyńską dzieła w
postaci poprowadzenia autorskiego spotkania dla
dzieci w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z
projektowaniem zielonego domu' w
Fotoplastikonie Warszawskim w dniu 10 czerwca
2018r.
Nie
Usługi informatyczne w zakresie wprowadzenia
nowej szaty graficznej serwisu internetowego
www.1944.pl.
Nie

19 311,00

450

27 060,00

400

62 484,00

04.06.2018

25.06.2018

04.06.2018

25.05.2018

SMILE PR Patrycja Stachura
03.08.2018 Daria Sroka sp. cywilna

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z
obszaru public relations w zakresie wsparcia
Muzeum przy działaniach PR związanego z
komunikacją (i promocją) projektu 'Fogg-pieśniarz
Warszawy', którego premiera wraz z koncertem
odbędzie się 27 lipca 2018r.
Nie

Advertising for You Łukasz
20.07.2018 Kotowski

Wykonanie 600 szt koszulek obchodowych
przeznaczonych do sprzedaży, 300 szt. Fasonu
męskiego i 300 szt. Fasonu damskiego

Nie

7 933,50

17 109,30

26.06.2018

26.06.2018

10.07.2018 SEPI MARCIN SZMIDT

25.06.2018

25.06.2018

AD4U.PL - ARTYKUŁY
13.07.2018 REKLAMOWE

Wykonanie 600 szt. Koszulek obchodowych
przeznaczonych do sprzedaży wg. własnego
projektu - po 300 szt damskich i 300 szt męskich.
Koszulki posiadac będą doszywane kieszonki oraz
nadruk symbolu Polski Walczącej
Nie
Wykonanie toreb materiałowych w kolorze
czarnym z nadrukiem pary Powstańców wg.
projektu Przemysława Truścińskiego, na
podstawie fotografii archiwalnej.
Nie

27.08.2018 Akademia Iwony Kalaman

Poprowadzenie 8 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-7 lat oraz poprowadzenia 8 autorskich
spotkań dla dzieci w wieku 8-12 lat z
wykorzystaniem klocków LEGO NT' Budujemy
polskie miasta z klocków Lego' na bazie programu
autorskiego'Klocki Lego - Twórcze budowanie' w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

19.06.2018

19.06.2018

13 530,00

15 498,00

2 952,00

11.06.2018

11.06.2018

05.08.2018 Halina Rasiak - Lulek

Przygotowanie i nauczenie się roli oraz wykonanie
występów scenicznych w spektaklu w reżserii
Natalii Korczakowskiej pod roboczym tutułem
'Ajas' będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego , realizowaną na potrzeby
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

12.06.2018

12.06.2018

02.07.2018 MROTEK MARIUSZ MROTEK

14.06.2018

14.06.2018

29.06.2018 Paulina Derecka- Sitnik Studio

Zaprojektowanie lay-outu albumu muzycznego
Młynarski-Masecki Jazz Cantata Varsoviensis
pt.'Fogg-piesniarz Warszawy' wydawanego przez
MPW w ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego,
Nie
Przygotowanie oprawy graficznejwydarzeń i
wystaw organizowanych w ramach '10. urodzin
Fotoplastikonu Warszawskiego', które odbędą się
w dniach 18-28 lipca 2018r. W Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie

30.06.2018 FeelGood Spółka z.o.o.

Wykonanie gadżetów promocyjnych.: smycze z
logo 60 szt oraz identyfikatory w 130 szt. na
potrzeby realizacji spektaklu obchodowego 'Ajas '
w reż.Natalii Korczakowskiej.
Nie

11.06.2018

11.06.2018

15.06.2018

15.06.2018

31.12.2019 Barbara Radziukiewicz

05.03.2018

05.03.2018

06.03.2018 Marcin Wojakowski

Najem pomieszczenia magazynowego o
powierzchni 35m kw. przy Al.. Krakowskiej 64 w
Raszynie z przeznaczeniem na przechowywanie
szczątków samolotu HALIFAX oraz innych
obiektów należących do Muzeum.
Zakup : Warszawskiej lornetki produkcji
okupacyjnej

7 500,00

6 000,00

1 000,00

680

Nie

18 500,00

Nie

850

23.05.2018

23.05.2018

29.05.2018 Piotr Capała

29.05.2018

29.06.2018

29.05.2018

29.05.2018

29.05.2018 Ryszard Mączewski
Agencja Literacka Puenta
07.06.2018 Czesław Apiecionek

Zakup: 1. Album zawierający niemieckie
fotografie archiwalne z lat 1942-1944. Fotografie
z terenów ZSRR, Czechosłowacji, Polski. 2.
Książeczki wojskowej (Wehrpass) z wpisami z dn.
01.08.1944 oraz 06.10.1944 (Warszawa)
Nie
49 szt. Stereogramów niemieckich wydanych na
przełomie XIX i XX w. na potrzeby Fotoplastikonu
Warszawskiego.
Nie
42 szt. Prasy podziemnej i druków ulotnych z
okresu 1939-1945
Nie

7 556,32

980
4 800,00

08.06.2018

08.06.2018

13.06.2018 Marta Krawczyk

Zbiór fotografii stereoskopowych do kolekcji
Fotoplastikonu Warszawskiego- 148 szt. wraz z 3
skrzynkami transportowymi
Nie

14.05.2018

14.05.2018

31.08.2018 High Power

Produkcja techniczna plenerowych koncertów
odbywających się w pawilonie 'Pokój na lato'

Nie

82 750,00

11.05.2018

Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu
Zamawiającemu czasu emisyjnego do
wyemitowania na ekranach LCD zamontowanych
w wagonach tramwajowych w okresie 11.05.2018
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. do dnia 24.05.2018. Usługa reklamowa dotyczy
28.05.2018 o.
filmu promującego otwarcie 'Pokoju na lato'
Nie

3 616,20

11.05.2018

9 900,00

14.05.2018
18.05.2018

14.05.2018
18.05.2018

18.05.2018 Agora S.A.
31.07.2018 Youartme

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie
zasad i warunków wzajemnej współpracy oraz
sprzedaży świadczeń w ramach objęcia przez 'Co
jest Grane24.pl' patronatu prasowego nad
wydarzeniem - Pokój na lato w dniach 19 maja
2018 do 31 sierpnia 2018r.
Wykonanie świec w technice rękodzieła

Nie
Nie

5 535,00
16 051,50

30.04.2018

30.04.2018

31.12.2018 Alakanuk Sp. z o.o. Sp. k.

Sukcesywna dostawa materiałów poligraficznych. Nie

131 179,50

27.04.2018

27.04.2018

18.05.2018 SILPOL SP. Z O.O.

07.05.2018

07.05.2018

31.05.2018 X-Aps Robert Wąsowski

Dostawa licencji wieczystej do oprogramowania
Ekran System oraz usługa wdrożenia i wsparcie
techniczne na okres jednego roku na
oprogramowanie Ekran System.
Modyfikacja w aplikacji Archiwizator MPW i
Archiwizator Czytelnia

SKANETKA.ART Aneta
13.05.2018 Skórnicka

Poprowadzenie dwóch autorskich spotkań dla
dzieci w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z
Marokiem', 'Leniwa Niedziela z Ameryka
Południową' w Fotoplastikonie Warszawskim.

07.05.2018

07.05.2018

Nie

14 206,50

Nie

3 382,50

Nie

1 000,00

Nie

450

Nie

8 462,40

Nie

9 225,00

Nie

5 904,00

07.05.2018

07.05.2018

15.05.2018

15.05.2018

23.04.2018

23.04.2018

Poprowadzenie dwóch autorskich spotkań dla
dzieci w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z
20.05.2018 JOANNA RZEZAK
Architekturą' w Fotoplastikonie Warszawskim.
Inwentaryzacja stanu wystawy stałej Muzeum
30.06.2018 EXCELSIOR Stanisław Augustin Powstania Warszawskiego
Wsparcie procesów usprawniających działanie i
poprawę jakości pracy w komórkach
25.05.2018 Grupa Hologram P. Mazurek
organizacyjnych Muzeum

29.06.2018

29.06.2018

31.12.2018 TAWO Sp. z o.o. Sp. k

27.06.2018

27.06.2018

01.08.2018 Superskrypt Sp. z o.o. sp. k.

Wykonanie i dostawa breloków haftowanych
Stworzenie nowej instalacji multimedialnej
prezentującej kontekst historyczny.

Nie

123 000,00

31.08.2018 Bożena Szwarc

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
koordynacja prac związanych z przygotowaniem,
promocją i organizacją konkursu na viral
promujący historię Polski w kontekście Powstania
Warszawskiego oraz konkursu dla rodzin „RAZ
DWA TRZY Warszawiakiem jesteś Ty”.
Nie

2 746,00

21.05.2018

21.05.2018

29.05.2018

30.05.2018

29.05.2018

30.05.2018

05.08.2018 Natalia Ewa Korczakowska

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci: 1)
wyreżyserowania spektaklu teatralnego pod
tytułem roboczym „Ajas”, realizowanego w
ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego,2) adaptacji tekstu
sztuki pn. roboczą „Ajas” autorstwa Sofoklesa na
potrzeby ww. spektaklu,3) stworzenia eksplikacji
reżyserskiej, 4) stworzenie koncepcji artystycznej i
nadzór nad pracą realizatorów w zakresie
koncepcji artystycznej spektaklu, 5) prowadzenia
prób czytanych i nadzór podczas prób
technologicznych.
Nie

40 000,00

25.06.2018 Jerzy Skakun

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
projektów graficznych:1) na magnesy z serii
BRADL – 5 wzorów,2) na naklejki z serii BRADL – 9
wzorów,3) na torbę płócienną i okładkę notesu adaptacja projektu graficznego (para
Powstańców),4) na kubek- adaptacja projektu
graficznego,oraz zaprojektowanie nadruku notes w kształcie sześcianu (na bokach oraz
środki).
Nie

2 200,00

08.06.2018

08.06.2018

11.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

11.06.2018

14.06.2018 Mikołaj Mirowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
swojej części autorskiego scenariusza będącego
próbą analizy wzajemnych relacji polsko –
izraelskich, a także poprowadzenia spotkania
organizowanego w ramach cyklu Warszawa
dwóch Powstań w dniu 14 czerwca 2018 r. o
godzinie 18:30 w Audytorium Jana NowakaJeziorańskiego w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Temat spotkania: „Polska i Izrael:
spór o historię”.
Nie

550

14.06.2018 Dariusz Stola

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą analizy wzajemnych stosunków polsko izraelskich oraz wzięcia udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 14
czerwca 2018 r. o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
Polska i Izrael: spór o historię.

Nie

220

14.06.2018 Bronisław Wildstein

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania krótkiego referatu będącego
próbą analizy wzajemnych stosunków polsko izraelskich oraz wzięcia udziału w prelekcji
podczas spotkania organizowanego w ramach
cyklu Warszawa Dwóch Powstań w dniu 14
czerwca 2018 r. o godzinie 18:30 w Audytorium
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Temat spotkania:
Polska i Izrael: spór o historię.

Nie

220

12.06.2018

18.06.2018

18.06.2018

18.06.2018

12.06.2018

18.06.2018

18.06.2018

18.06.2018

05.08.2018 Mateusz Smoliński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci:
przygotowania i nauczenia się roli oraz wykonania
występów scenicznych w spektaklu w reżyserii
Natalii Korczakowskiej pod roboczym tytułem
'Ajas' będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego (zwanym dalej 'Spektaklem'),
realizowanym na potrzeby obchodów 74.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

3 300,00

25.06.2018 Krzysztof Polak

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci malowania
i renowacji ścian o powierzchni 130 m2 oraz
podłogi o powierzchni 100 m2, które stanowią
elementy ekspozycji czasowej w budynku
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

4 030,00

05.08.2018 Piotr Marczak

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
tekstów do aplikacji o miejscach cywilnego
aparatu represji w latach 1945-1954 na potrzeby
stworzenia contentu do aplikacji multimedialnej
na ekspozycję Cele bezpieki w podziemiach
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Nie

2 200,00

31.07.2018 Jan Piotr Olaszek

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
przygotowania maksymalnie 15 biogramów do
wykorzystania na ekspozycji Cele bezpieki.

Nie

825

25.06.2018

25.06.2018

05.08.2018 Paweł Smagała

28.06.2018

28.06.2018

15.07.2018 Jerzy Gruchot

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli Ajasa
oraz wykonania występów scenicznych w
spektaklu w reżyserii Natalii Korczakowskiej pod
tytułem 'Aiax' będącym produkcją Muzeum
Powstania Warszawskiego (zwaną dalej
'Spektaklem') realizowaną na potrzeby obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania graficznego zaproszeń na
spotkanie promocyjne, plakatów i materiałów
informacyjnych dot. publikacji „Powstanie
Warszawskie 1944. Zarys działań natury
wojskowej” A. Borkiewicza.
Nie

28.06.2018 Piotr Olivier Janiak

Autor zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworu w
postaci autorskiego opracowania roli i odegrania
w spocie sceny zwiedzania Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz zachęcenia do udziału w
konkursie „Raz dwa trzy Warszawiakiem jesteś
Ty”. Spot będzie wykorzystany w działaniach
promujących konkurs na profilach Muzeum w
mediach społecznościowych oraz mediach
tradycyjnych.
Nie

28.06.2018

28.06.2018

10 000,00

3 520,00

2 200,00

01.06.2018

01.06.2018

01.06.2018

01.06.2018

01.06.2018

01.06.2018

01.06.2018

01.06.2018

07.06.2018 Stanisław Łubieński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenia jako przewodnik w dniu
07.06.18 na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem 'Czerwcówka z nocnym
markami') w ramach cyklu ornitologicznego
'Warszawa stroszy piórka' (seria 'Naturalnie
Warszawa').
Nie

550

06.08.2018 Jakub Olszak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
prace w charakterze asystenta produkcji oraz
inspicjenta spektaklu pn. roboczą „Ajas” w reż.
Natalii Korczakowskiej realizowanego w ramach
obchodów 74. Rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

3 500,00

31.08.2018 Anna Tyrakowska-Kępińska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące
udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 74. Rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

10 830,00

30.06.2018 Natalia Ostrowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności: 1)
prowadzenia stoiska sprzedażowego z gadżetami
muzealnymi na terenie dziedzińca muzealnego, 2)
obsługi klientów sklepików muzealnych,3) obsługi
kasy fiskalnej i terminali,4) sporządzania
raportów kasowych, 5) dbałości o estetykę i
utrzymanie porządku na stoisku i w sklepikach
muzealnych.
Nie

2 200,00

04.06.2018

05.06.2018

05.06.2018

04.06.2018

05.06.2018

05.06.2018

09.06.2018 Marek Suchodolski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
09.06.2018 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem 'Las Kabacki - opowieści z
mchu i paproci') w ramach cyklu leśnego
'Zielonym do góry' (seria 'Naturalnie Warszawa'). Nie

550

29.08.2018 Grzegorz Ostrowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności,
poprowadzenie 12 spotkań, w tym: 1) 4 spotkań
nt. 'Warsztaty fotograficzne - gumoolej',
organizowanych w dniach: 06.06.2018 r.,
13.06.2018 r., 20.06.2018 r., 27.06.2018 r., 2) 4
spotkań nt. 'Warsztaty fotograficzne cyjanotypia', organizowanych w dniach:
04.07.2018 r., 11.07.2018 r., 18.07.2018 r.,
25.07.2018 r., 3) 4 spotkań nt. 'Warsztaty
fotograficzne - fotografia wielkoformatowa',
organizowanych w dniach: 01.08.2018 r.,
08.08.2018 r., 22.08.2018 r., 29.08.2018 r.
Nie

4 800,00

30.09.2018 Natalia Radulska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania materiałów archiwalnych na
potrzeby udostępnienia ich w kanałach mediów
społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego, pomocy w prowadzeniu bieżącej
komunikacji na profilu Muzeum Powstania
Warszawskiego na Facebooku, Twitterze,
prowadzenia bieżącej komunikacji na funpagu
„BRADL w akcji”, poświęconego serii komiksów
wydanych przez Muzeum, opracowania
materiałów tekstowych, zdjęciowych i animacji. Nie

7 200,00

05.06.2018

06.06.2018

05.06.2018

06.06.2018

31.07.2018 Daniel Wojtkiewicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wsparcia technicznego i szkoleniowego sekcji IT w
zakresie realizacji bieżących projektów oraz
podniesienia poziomu zabezpieczeń
infrastruktury systemów informatycznych, w
tym:1) rekonfiguracja routerów DMZ dla Iksoris i
CMS na potrzeby nowego clustra maszyn
wirtualnych i budowy środowiska pod BCP,2)
przygotowanie struktury oraz infrastruktury
nowego file serwera oraz wsparcie w migracji i
przygotowaniu polityk backupu,3) rekonfiguracja
routera brzegowego na potrzeby przygotowania
segmentacji sieci i mechanizmu blokad pod
względem RODO,4) przygotowywanie procedur i
dokumentacji na potrzeby RODO.
Nie

4 800,00

09.08.2018 Wiesław Kot

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisania scenariusza trzech spotkań dotyczących
tematyki varsavianistycznej oraz ich
poprowadzenie w ramach działalności kulturalnej
pawilonu rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na
lato”.
Nie

2 400,00

06.06.2018

06.06.2018

04.07.2018 Marcin Gładki

11.06.2018

11.06.2018

28.08.2018 Dominika Dzieniszewska

13.06.2018

13.06.2018

26.06.2018 Emil Kinal

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisania scenariusza, określenia zasad pracy,
zapewnienia materiałów oraz poprowadzenia
warsztatów florystycznych, odbywających się w
pawilonie rekreacyjno-kulturalnym „Pokój na
lato”, w dniach: 13.06.2018 r. oraz 04.07.2018 r.
2. Czas trwania jednego spotkania wynosi 120
minut.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 8 spotkań dla dzieci i młodzieży w
wieku 10-16 lat nt. 'Spotkania z grafiką
warsztatową', organizowanych w dniach:
03.07.2018 r., 10.07.2018 r., 17.07.2018 r.,
24.07.2018 r., 31.07.2018 r., 07.08.2018 r.,
21.08.2018 r., 28.08.2018 r. Wymienione
spotkania będą odbywać się w godz. 11.00-13.00
w Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

1 140,00

2 000,00

605

15.06.2018

20.06.2018

15.06.2018

20.06.2018

14.07.2018 Anna Pieńkowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności: 1.
opracowanie wykazu dokumentacji przewidzianej
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych,2. opracowanie wzoru umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych,3.
opracowanie szablonu rejestru czynności
przetwarzania i szablonu rejestru kategorii
czynności przetwarzania,4. sporządzanie umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych5.
przygotowanie prezentacji szkoleniowej z zakresu
aktualnych przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych,6. opracowanie klauzul
informacyjnych i klauzul zgód,7. konstruowanie
odpowiedzi na pisma i ankiety dotyczące
bezpieczeństwa informacji.
Nie

4 800,00

04.08.2018 Damian Kowalczyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
organizację i przeprowadzenie zabezpieczenia
medycznego podczas przejazdu „Masy
Powstańczej 2018” w dniu 04.08.2018 r. przez
Drużynę Ratownictwa Rowerowego.
Nie

3 000,00

20.06.2018

20.06.2018

29.06.2018

03.01.2018

20.06.2018

20.06.2018

29.06.2018

03.01.2018

05.08.2018 Barbara Kopała

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych dla uczestników Powstania
Warszawskiego oraz udzielanie informacji o
uroczystościach obchodowych oraz wydarzeniach
towarzyszących związanych z 74. rocznicą
wybuchu Powstania Warszawskiego w Centrum
Informacyjnym.
Nie

1 820,00

05.07.2018 Agnieszka Brylak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Kultura na widelcu”, organizowanego
05.07.2018 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.
Nie

300

15.09.2018 SZWARC PR Bożena Szwarc

Koordynacja prac związanych z przebiegiem,
promocją i organizacją konkursu na viral
promujący historię Polski w kontekscie Powstania
Warszawskiego oraz konkursu dla rodzin 'Raz dwa
trzy Warszawiakiem jesteś Ty'.
Nie

16 322,10

15.12.2018 Artur Brzóska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
nadzoru nad pracami archeologicznymi
prowadzonymi przez Muzeum Powstania
Warszawskiego na terenie posesji przy ul.
Bielszowickiej w Warszawie oraz przygotowania
dokumentów dotyczących uzyskania zgody na
badania.
Nie

510

29.01.2018

29.01.2018

31.08.2018 Hanna Jesionowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
stworzenia i wdrożenia planu promocji oraz
harmonogramu wydarzeń i imprez związanych z
działalnością pawilonu artystyczno-kulturalnego
„Pokój na Lato” zlokalizowanego na skarpie przy
Muzeum Powstania Warszawskiego, róg ul.
Grzybowskiej i ul. Towarowej.
Nie

21 405,00

27.06.2018

27.06.2018

27.07.2018 Michał Fogg

1. Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci napisania
tekstu (ok. 1.400 znaków ze spacjami) na temat
Mieczysława Fogga na potrzeby publikacji w
książeczce do albumu muzycznego 'Fogg-pieśniarz
Warszawy' w wyk. Młynarski-Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis” (zwanego dalej
„tekstem”).2. do przekazania kilku wybranych
fotografii z wizerunkiem Mieczysława Fogga
(zwanych dalej „fotografiami”) na potrzeby
zaprojektowania okładki i wydania albumu
muzycznego 'Fogg-pieśniarz Warszawy', a także
przeprowadzenia kampanii promocyjnej koncertu
'Fogg-pieśniarz Warszawy' oraz obchodów 74.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.3.
Autor zobowiązuje się ponadto do: 1) pełnienia
nadzoru merytorycznego nad projektem 'Foggpieśniarz Warszawy' w kontekście życiorysu
Mieczysława Fogga, 2) udziału w konferencji
prasowej na temat projektu 'Fogg-pieśniarz
Warszawy', a także w innych działaniach
promocyjnych (np. wywiady), których
szczegółowy zakres i terminy zostaną określone w
trybie roboczym.4. Autor oświadcza, że jest
jedynym spadkobiercą praw autorskich do
wizerunku i twórczości śp. Mieczysława Fogga, i
że zawarcie niniejszej umowy oraz udzielenie
zgody na korzystanie z fotografii nie naruszy
jakichkolwiek praw osób trzecich.
Nie

2 200,00

20.06.2018

11.01.2018

01.02.2018

20.06.2018

11.01.2018

01.02.2018

27.07.2018 Szymon Komasa

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania utworów obejmujących:1) artystyczne
wykonanie trzech utworów na potrzeby wydania i
rozpowszechniania płyty „Fogg – Pieśniarz
Warszawy” w wyk. Młynarski-Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis (zwanej dalej „płytą”),2)
artystyczne wykonanie trzech utworów w ramach
występu artystycznego w trakcie koncertu „Fogg
– Pieśniarz Warszawy” organizowanego w dn.
27.07.2018 w Parku Wolności na terenie Muzeum
(zwanego dalej „koncertem”), objętego
rejestracją dla celów nadawczych, a następnie
nadaniami audialnymi i audiowizualnymi przez
radio, telewizję i w Internecie.
Nie

8 000,00

31.12.2018 Sebastian Dobrzyński

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
współpracy w zakresie wykonywania pisemnych
usług translatorskich z języka polskiego na
angielski i na odwrót na potrzeby projektów
realizowanych przez Muzeum Powstania
Warszawskiego w terminie każdorazowo
ustalonym przez obie strony, a w przypadku nie
ustalenia terminu, w ciągu 3 dni od zlecenia przez
Zleceniodawcę przekładu.
Nie

20 000,00

31.12.2018 Marta Krzyśków

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenia nie więcej niż 172 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego, dziejów
powojennych oraz historii Warszawy.
Nie

13 932,00

13.06.2018

13.06.2018

29.08.2018 Anna Wielechowska-Olszak

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
napisania scenariusza, określenia zasad pracy,
zapewnienia niezbędnych narzędzi oraz
poprowadzenia warsztatów z rysunku i
warsztatów rzeźbiarskich, odbywających się w
pawilonie rekreacyjno-kulturalnym „Pokój na
lato”, w dniach: 30.06.2018 r., 25.07.2018 r.,
08.08.2018 r. oraz 11.08.2018 r. 2. Czas trwania
jednego spotkania wynosi 120 minut.
Nie

1 400,00

08.02.2018

15.02.2018

14.09.2018 Natalia Berowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1)
weryfikacji dotychczas wykonanej dokumentacji
projektowej oraz OPZ, aktualizacji i naniesienia
zmian wykonanych od początku 2018 r. (np.
zmian w funkcjonalności pomieszczeń,
dostosowania zaplecza gastronomicznego do
wymogów Sanepidu, wymagań sanitarnych i
wywozu nieczystości itp., rysunków detali
architektonicznych np. ściany kwiatowej) w
dokumentacji projektowej – oddanie
Zleceniodawcy w formie rysunków i w formie
elektronicznej spełniającej wymogi dokumentu
będącego załącznikiem do przetargu na montaż i
budowę pawilonu ogłaszanego w marcu 2018
r.,2) weryfikacji merytorycznej ofert złożonych w
przetargu,3) przygotowania, aktualizacji i
weryfikacji kosztorysu inwestorskiego – oddania
Zleceniodawcy w formie elektronicznej,4)
weryfikacji i nadzoru nad stworzeniem ogólnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych,5) przygotowania i weryfikacji
dokumentu pn. „przedmiar robót” określającego
szczegółowo rodzaj, sposób wykonania i ilość
robót zadania budowy i demontażu „Pokoju na
lato” i oddanie go w formie załącznika do
przetargu w czasie umożliwiającym terminowe
ogłoszenie przetargu,6) stworzenia nowego
projektu zagospodarowania terenu,7) stworzenia
i egzekwowania od podwykonawców
terminowego wykonania harmonogramu prac
Nie

18 725,00

14.06.2018

20.07.2018

14.06.2018

20.07.2018

20.07.2018

20.07.2018

20.07.2018

20.07.2018

26.06.2018 Piotr Kuciński

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania autorskiego scenariusza do spotu
promującego akcję 'Raz, dwa, trzy,
Warszawiakiem jesteś ty'.
Nie

880

OW MUSIC Olga Wądołowska
01.08.2018 Olga Wądołowska

Opracowanie na zespół wokalno - instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy - śpiew i artystycznego
wykonania utworów podczas akcji muzycznej i
koncertu pt. 'Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI' organizowanej 1 sierpnia
2018r na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

800

Opracowanie na zespół wokalno - instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy SOLISTY - śpiew i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. 'Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI' organizowanej 1
sierpnia 2018r na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
31.07.2018 S&J Jakub Wocial
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie
Organizacja nagrań płyty 'Fogg pieśniarz z
Warszawy' w wyk Młynarski-Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis, wynajmu studia i
27.07.2018 Toinen Music Masriusz Nowicki realizacji nagrań wraz z postprodukcją
Nie

2 000,00

35 150,00

20.07.2018

23.07.2018

26.07.2018

27.07.2018

20.07.2018

23.07.2018

26.07.2018

27.07.2018

Cała Warszawa Jan Emil
30.07.2018 Młynarski

Produkcja Albumu zawierającego utwory Jana
Emila Młynarskiego oraz innych autorów- dla
MPW przeznaczonego do zwielokrotnienia na
płytach oraz do rozpowszechniania w inny ,
przewidziany umową sposób, zawierający
utrwalony dźwięk. Strony wspólnie ustalaja
harmonogram tej produkcji.

Nie

25 200,00

30.07.2018 Fish Eye Paweł Pająk

Opracowanie scenariusza oprawy wizualnej
Koncertu 'Fogg - pieśniarz Warszawy' w wyk.
Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis,
organizowanego przez MPW na terenie Parku
Wolności w dniu 27.07.2018r.w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Nie

30 000,00

TEATR OCHOTY OŚRODEK
30.07.2018 KULTURY TEATRALNEJ

usługa polegajaca na zapewnieniu sprzętu
teatralnego w tym : nagłosnienia, oświetlenia
oraz zaplecza kostiumowego i rekwizytowego do
orgnizowanych przez zleceniodawcę warsztatów
teatralnych , które odbędą się 30 lipca w siedzibie
zleceniodwcy w ramach projektu Sztafeta
Pokoleń- harcerze w 74. rocznice Powstania
Warszawskiego
Nie

1 700,00

HEADMADE STUDIO MARCIN
02.08.2018 WŁADYKA

Wykonanie projektów graficznych wraz z
przygotowaniem do druku: Smycz i brelok
'Warszawa wzywa', logotyp 1944.pl oraz grafika
na bidon 1944pl, wizytówki standardowe
(imienne wizytówkifirmowe, 3 wzory)

1 869,60

Nie

30.07.2018

30.07.2018

Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu
Zamawiającemu czasu emisyjnego do
wyemitowania na ekranach LCD zamontowanych
w wagonach tramwajowych w okresie 30.07.2018
Tramwaje Warszawskie Sp. z o. do dnia 04.08.2018. Usługa reklamowa dotyczy
07.08.2018 o.
Masy 2018
Nie

16.07.2018

16.07.2018

24.07.2018 Piotr Capała

Zakup: Album niemiecki z fotografiami
związanymi z kampanią wrześniową 1939 roku

Nie

16.07.2018

16.07.2018

24.07.2018 Piotr Capała

18.07.2018

18.07.2018

24.07.2018 Rafał Ojrzanowski

Zakup: 1) Dokument na nazwisko Ewald Linke ,
potwierdzajacy mu odznaczenia KVK II stopnia z
mieczami, 2) Dokument na nazwisko Ewald Linke ,
potwierdzajacy mu odznaczenia KVK I stopnia z
mieczami. Odznaczenie to przyznano za zasługi w
tłumieniu Powstania Warszawskiego.
Nie
Zakup: Fotografie Warszawy z okresu
przedwojennego i okupacji (109 szt.)
Nie

1 678,95

6 200,00

3 400,00
4 800,00

09.07.2018

09.07.2018

07.08.2018 Teatr Nowy

Wynajem sprzętu technicznego i wyposażenia na
potrzeby realizacji spektakli teatralnych 'Ajas
maszyna' w reż. Natalii Korczakowskiej na okres
od dnia 20 lipca 2018 do dnia 06 sierpnia 2018r. Nie

20.07.2018

20.07.2018

31.07.2018 Miasto Stołeczne Warszawa

Wynajem auli szkolnej na próby muzyczne pod
kierownictwem muzycznym pana Jana Stokłosy

Nie

1 107,00

03.08.2018 IDENTT SP Z O. O.

Przygotowanie i uruchomienie oraz obsługa
oprogramowania pozwalającego na analizowanie
twarzy osób oraz umożliwiajace rozpoznawanie
twarzy wybranych widzów podczas spektaklu
'Ajas Maszyna' realizowanego w ramach 74
rocznicy obchodów wybuchu Powstania
Warszawskiego. System rozpoznawania twarzy
określi m.in. kolor oczu, płeć, wiek.
Nie

7 500,00

20.07.2018

20.07.2018

16 000,00

26.07.2018

26.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

04.07.2018

04.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

30.07.2018 Zuzanna Stańska Moiseum

Aktualizacja aplikacji 'Pamięć Miasta' na
platformę Android (telefony) oraz iOS (Phone),
korekta wraz z aktualizacją elektronicznej mapy
miejsc pamięci PDF z podziałem na 14 obszarów ,
przeznaczonej na stronę www.1944.pl oraz w
social mediach.
Nie

Przedmiotem umowy jest wykonanie i
dostarczenie 2150 koszulek bawełnianych wraz z
wykonanym na nich nadrukiem - logo 'Masa
Powstańcza 2018', w tym 2050 egz. W kolorze
białym oraz 100 koszulek w kolorze żółtym na
potrzeby realizacji przejazdu rowerowego pn.
'Masa powstańcza2018' , organizowanego w
ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu
31.07.2018 FeelGood Spółka z.o.o.
Powstania Warszawskiego w dniu 04.08.2018 r. Nie
Przygotowanie 16 projektów graficznych
plakatów dla wystaw organizowanych w
Popfabryka usługi dla ludzkosci Fotoplastikonie Warszawskim w okresie od
31.12.2018 Bartłomiej Felczak
czerwca do grudnia 2018r
Nie
Przygotowania projektów graficznych 90 tablic
Popfabryka usługi dla ludzkosci informacyjnych dla wystaw organizowanych w
Bartłomiej Felczak Bartłomiej Fotoplastikonie Warszawskim w okresie od
31.12.2018 Felczak
czerwca do grudnia 2018r.
Zakup hali magazynowej - namiotu XXL
Professionale wraz z transportem na potrzeby
realizacji scenografii spektaklu teatralnego pn.
Kudu Polska Grzegorz
'AIAX' realizowanego z okazji obchodów 74.
31.07.2018 Wojewódzki
rocznicy wybuchu P.W.
Wykonanie stołu z makieta Warszawy do
wystawy multimedialnej w MPW, wraz z
24.07.2018 IKG Aleksander Sieklicki
montażem makiety na ekspozycji.
Summit Motors Poland Sp. z
11.07.2018 o.o.
Zakup auta służbowego marki Ford Focus

1 599,00

22 319,58

7 872,00

Nie

6 642,00

Nie

7 208,00

Nie

26 199,00

Nie

61 200,00

05.07.2018

05.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

10.07.2018

10.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

kampania reklamowa obchodów 74 rocznicy
wybuchu PW w okresie 09.07- 05.08.2018r oraz
udostępnienie powierzchni ekspozycyjnejna 3
ekranach w Galerii multimedialnej na stacji metra
05.08.2018 WAREXPO Sp. z o.o.
Świętokrzyska w okresie 11.07-07.08.2018r.
Nie
Opracowanie projektu oraz wykonanie koszulek
AD4U.PL - ARTYKUŁY
obchodowych przeznaczonych dla wolontariuszy
20.07.2018 REKLAMOWE Łukasz Kotowski MPW.
Nie
produkcja notesów z widocznym szyciem grzbietu
w ilości 1000 sztuk oraz naklejki z serii BRADL w
25.07.2018 ARGRAF Sp. z o. o.
nakładzie 2000 sztuk.
Nie

20 839,89

14 567,51

13 899,00

12.07.2018

31.07.2018 Good Shape Sp. z o.o. Sp. K.

wykonania scenografii wokół instalacji
multimedialnej „1944/TOPOGRAFIA.
Interaktywna mapa Powstania Warszawskiego”

Nie

36 540,84

12.07.2018

Przygotowanie projektu graficznego śpiewnika
towarzyszącego akcji muzycznej 'Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI,
Popfabryka usługi dla ludzkosci organizowanej przez MPW 1 sierpnia 2018r. Na
19.07.2018 Bartłomiej Felczak
Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Nie

2 706,00

12.07.2018

12.07.2018

01.08.2018

01.08.2018

'Przedmiotem umowy jest promocja Pokoju na
Lato przy MPW w postaci lokowania produktu w
programie Architecture is a good idea. 1. W
ramach niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązuje się do:a) Wykonania Filmu
popularnonaukowego na temat Pokoju na Lato i
roli muzeów we współczesnym świecie, zgodnie z
aktualnym stanem wiedzy z dziedziny
architektury, sztuki i designu.b) Publikacji Filmu
na kanale YouTube:
www.youtube.com/user/rgajdac) Promocji Filmu
w kanałach social media: Facebook, Instagram,
Radosław Gajda Architekt
Twitter,d) Zamieszczenia loga Zamawiającego w
15.07.2018 Wykładowca
planszy końcowej Filmu.
Nie
Licencja do utworów wykonanych dnia
01.08.2018 podczas koncertu Warszawiacy
07.09.2018 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Śpiewają (nie)Zakazane Piosenki
Nie

09.08.2018

10.08.2018 Chromapress Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest druk folderów w dwóch
wersjach językowych oraz przewodnika po
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

18 975,00

09.09.2018 Michalina Kupper

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat z pt. 'Leniwa Niedziela z podróżą
po Antypodach' w Fotoplastikonie Warszawskim
w dniu 09.09.2018 r.
Nie

500

25.11.2018 Marta Kochlewska

Poprowadzenie 3 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z malarstwem
braci Gierymskich', 'Leniwa Niedziela z królewską
kuchnią' w Fotoplastikonie Warszawskim w
dniach 30.09.2018, 28.10.2018, 25.11.2018 r.
Nie

750

09.08.2018

04.09.2018

04.09.2018

04.09.2018

04.09.2018

9 500,00

4 327,88

16.07.2018

16.07.2018

27.07.2018 Agata Kulesza Figurska

16.07.2018

16.07.2018

07.09.2018 Tuls S.C.

1. Artystyczne wykonanie partii wokalnej w
dwóch utworach pn. 'Ameryka', 'Może kiedyś,
innym razem' zamieszczonym na płycie Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis 'Fog pieśniarz Warszawy', 2. Artystyczne wykonanie
partii wokalnej w dwóch utworach 'Ameryka',
'Może kiedyś, innym razem' , w ramach występu
artystycznego w trakcie koncertu 'Fogg - Pieśniarz
Warszawy' organizowanego w dniu 27.07.2018 w
Parku Wolności na terenie Muzeum.
Nie
Wykonanie i dostarczenie Plecaka Sport dla dzieci
w ilości 700 szt.
Nie

27.07.2018 Joanna Kulig-Bochniak

1. Artystyczne wykonanie partii wokalnej w
jednym utworze pn. 'Związane mam ręce'
zamieszczonym na płycie Młynarski - Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis 'Fogg pieśniarz Warszawy'.
2. wykonanie partii muzycznej 'Związane mam
ręce' w dniu 27.07.2018 podczas koncertu
Młynarski - Maseci Jazz Camerata Varsoviensis
'Fogg pieśniarz Warszawy'.
Nie

4 000,00

30.09.2018 Mobilex Sp. z o.o.

Dostarczenie na ekspozycję 'Cele bezpieki',
mieszczącej się w pomieszczeniach Ministerstwa
Sprawiedliwości w Warszawie elementów
wyposażenia na potrzeby osób z
niepełnosprawnością ruchową. Wykonawca
przeprowadzi szkolenia dla pracowników
ekspozycji 'Cele bezpieki' z obsługi ww. urządzeń. Nie

26 209,99

16.07.2018

01.08.2018

16.07.2018

01.08.2018

8 000,00
18 900,00

19.07.2018

19.07.2018

05.08.2018 Bartłomiej Zawiła

1. Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli
„Operator 3” oraz wykonania występów
scenicznych w spektaklu w reżyserii Natalii
Korczakowskiej pod tytułem 'Ajas Maszyna'
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego (zwaną dalej 'Spektaklem')
realizowaną na potrzeby obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.2.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności
do:1) wzięcia udziału w próbach przed
Spektaklem i współpracy z innymi twórcami
Spektaklu – zgodnie z uzgodniona koncepcją i
harmonogramem pracy nad Spektaklem w lipcu
2018 r.,2) przestrzegania obowiązującego u
Zamawiającego regulaminu,3) wykonywania
wszystkich czynności zgodnie z przepisami BHP i
ppoż., a w szczególności zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dn. 15 września 2010
r. w sprawie bezpieczne i higieny pracy przy
organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1814),4) wzięcia udziału w spotkaniach z
dziennikarzami oraz w innych działaniach
reklamowych i/lub promocyjnych dotyczących
Spektaklu wskazanych przez Zamawiającego, w
tym w konferencjach prasowych i telewizyjnych,
programach radiowych i telewizyjnych,
wywiadach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
pokazach premierowych bez dodatkowego
Nie

1 650,00

19.07.2018

19.07.2018

05.08.2018 Daniel Pietrzak

1. Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli
„Operator 4” oraz wykonania występów
scenicznych w spektaklu w reżyserii Natalii
Korczakowskiej pod tytułem 'Ajas Maszyna'
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego (zwaną dalej 'Spektaklem')
realizowaną na potrzeby obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.2.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności
do:1) wzięcia udziału w próbach przed
Spektaklem i współpracy z innymi twórcami
Spektaklu – zgodnie z uzgodniona koncepcją i
harmonogramem pracy nad Spektaklem w lipcu
2018 r.,2) przestrzegania obowiązującego u
Zamawiającego regulaminu,3) wykonywania
wszystkich czynności zgodnie z przepisami BHP i
ppoż., w szczególności zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dn. 15 września 2010
r. w sprawie bezpieczne i higieny pracy przy
organizacji i realizacji widowisk (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1814),4) wzięcia udziału w spotkaniach z
dziennikarzami oraz w innych działaniach
reklamowych i/lub promocyjnych dotyczących
Spektaklu wskazanych przez Zamawiającego, w
tym w konferencjach prasowych i telewizyjnych,
programach radiowych i telewizyjnych,
wywiadach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
pokazach premierowych bez dodatkowego
Nie

1 650,00

20.07.2018

20.07.2018

28.07.2018 Joanna Milewska

01.08.2018

01.08.2018

Tworzywo Konserwacja Dzieł
31.12.2018 Sztuki Kalina Marzec

01.08.2018

01.08.2018

StenoTech Damian Płusa i
31.10.2018 Wspólnicy Sp. j.

30.08.2018

30.08.2018

13.09.2018 Tech Media Sp. z o.o.

04.09.2018

04.09.2018

Stołeczne Przedsiębiorstwo
Usług Plastycznych i Wystaw
Artystycznych WAREXPO Sp. z
30.09.2018 o.o.

01.08.2018

01.08.2018

21.12.2018 Zuzanna Stańska Moiseum

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci
przygotowania 2 matryc topograficznych do
wykonania reprintów satyrycznych ulotek z
okresu okupacji w ramach realizacji projektu
„Sztafeta Pokoleń – harcerze w 74 rocznicę
Powstania Warszawskiego”.
Przedmiotem umowy jest opracowanie autorskie
programu prac konserwatorskich oraz
przeprowadzenie prac konserwatorsko reustauratorskich Nagrobka rodziny Starzeńskich i
Ścibor - Rylskich na Cmentarzu Stare Powązki w
Warszawie.
Przedmiotem umowy jest przepisanie i
zredagowanie ustnych relacji świadków historii
nagranych w formie plików audio.
Wykonanie zegarów ściennych z nadrukiem z
gotowych elementów graficznych na potrzeby
realizacji projektu 'Raz dwa trzy warszawiakiem
jesteś Ty!' Edycja 2018.

Nie

600

Nie

73 824,70

Nie

3 000,00

Nie

7 998,69

Przeprowadzenie kampanii reklamowo informacyjnej na słupach ogłoszenioworeklamowych typu Metropolis na obszarze
aglomeracji Warszawskiej, poprzez umieszczenie
na nich plakatów dotyczących nowej publikacji
MPW pn. ' Głodni zielonej Warszawy', w okresie
od dnia 16 września do dnia 30 września 2018.
Nie
Opracowanie aplikacji multimedialnej
poświęconej cywilnemu aparatowi represji
reżimu komunistycznego w szczególności na
potrzeby prezentacji w kioskach multimedialnych
na ekspozycji Cele bezpieki w dawnym areszcie
MBP.
Nie

3 456,30

62 730,00

Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z
montażem i integracją oraz kompleksowa
modernizacja Sali kinowej do projekcji filmu 3D

Nie

201 240,30

Dostawa zmywarki do okularów 3D

Nie

65 313,00

10.08.2018

10.08.2018

27.08.2018

27.08.2018

Delta Sp. Jawna Krentowski,
10.09.2018 Hus
Delta Sp. Jawna Krentowski,
08.10.2018 Hus

09.08.2018

09.08.2018

24.08.2018 Chromapress Sp. z o.o.

Realizacja, dostawa i montaż elementów
wyposażenia i scenografii wystawy muzealnej

Nie

18 975,00

19.09.2018 Egmont Polska sp.zo.o.o.

Umowa obejmuje współwydanie trzeciego
albumu z serii komiksowej 'BRADL', który będzie
się składał z 2 zeszytów komiksowych.

Nie

17 955,00

22 886,00

28 875,00

19.07.2018

19.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

Grupa DSF Serwis
01.08.2018 Profesjonalny Sp. z o.o.

Świadczenie usługi ochrony imprezy masowej
'Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI'
organizowanej 01 sierpnia 2018 r. na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Nie

31.07.2018

31.07.2018

31.12.2018 Alakanuk Sp. z o.o.

druk publikacji „Głodni zielonej Warszawy.
Przewodnik po dzikich jadalnych roślinach stolicy” Nie

09.07.2018

09.07.2018

01.08.2018 GMB PRO Sound Sp. z o.o.

25.07.2018

25.07.2018

27.07.2018 DJAK Sp. z o.o.

Produkcja techniczna w postaci zapewnienia
profesjonalnej sceny wraz z transportem i
specjalistyczną obsługą oraz profesjonalnego
sprzętu wraz ze specjalistyczną obsługą na
potrzeby realizacji technicznej, w tym dźwiękowej
i oświetleniowej, akcji muzycznej pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej na placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego
Nie
Przedmiotem umowy jest dostarczenie sprzętu,
zgodnego z riderem technicznym, wraz z jego
obsługą podczas koncertu „Fogg – pieśniarz
Warszawy, Młynarski – Masecki Jazz Camerata
Varsoviensis.
Nie

104 550,00

167 895,00

01.10.2018

01.08.2018

01.08.2018

01.10.2018

01.08.2018

01.08.2018

14.10.2018 Jan Bilejczyk

Konwersja z 2D na 3D dwudziestu dwu sztuk
fotografii na potrzeby organizacji wystawy 'Twoja
klisza z Powstania', wraz z wykonaniem masek
roboczych
Nie

1 800,00

13.09.2018 Jakub Gadomski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności: 1)
prowadzenia stoiska sprzedażowego z gadżetami
muzealnymi na terenie dziedzińca muzealnego, 2)
obsługi klientów sklepików muzealnych,3) obsługi
kasy fiskalnej i terminali,4) sporządzania
raportów kasowych, dbałości o estetykę i
utrzymanie porządku na stoisku i w sklepikach
muzealnych.
Nie

2 945,00

31.08.2018 Daniel Wojtkiewicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wsparcia technicznego i szkoleniowego sekcji IT w
zakresie realizacji bieżących projektów oraz
podniesienia poziomu zabezpieczeń
infrastruktury systemów informatycznych, w
tym:1) instalacja Centrum Certyfikacji na potrzeby
infrastruktury mpw.local,2) tworzenie oraz
modyfikowanie dokumentacji zgodnie z
wytycznymi Inspektora Ochrony Danych,3) testy i
analiza przygotowania system ticketowego
Service Desk przez MWT Solutions,4)
rekonfiguracja serwera DHCP w celu zapewnienia
redundantności,5) rekonfiguracja routera
brzegowego na potrzeby przygotowania
segmentacji sieci i mechanizmu blokad pod
względem RODO.
Nie

2 400,00

02.08.2018

06.08.2018

10.08.2018

02.08.2018

06.08.2018

10.08.2018

04.08.2018 Karolina Gromadzka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
koordynacji punktu 'TEATR KAMIENICA' w trakcie
gry miejskiej 'Twoja klisza z Powstania'
organizowanej w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

300

30.09.2018 Justyna Szczepańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych i ich wydawanie uczestnikom
Powstania Warszawskiego oraz przygotowywanie
korespondencji po obchodowej związanej z 74.
rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

3 075,00

09.09.2018 Anna Pruszczyńska

Zleceniodawcy następujących czynności:
prowadzenia serwisu międzymuzealnej gry „Raz,
dwa, trzy – Warszawiakiem jesteś Ty” w zakresie
przyjmowania i wysyłania maili z pytaniami i
odpowiedziami dla uczestników gry, sporządzania
bieżących raportów na temat zarejestrowanych,
rejestracji i tworzenia listy osób w dodatkowych
czterech konkursach, sporządzania listy
finalistów, sporządzania i prac organizacyjnych
przy liście finalistów biorących udział w Finale,
zestawienia listy do odbioru nagród, stworzenia
raportu końcowego ze statystykami w
poszczególnych pracach (konkursy, rejestracja,
problemy i wnioski).
Nie

3 500,00

27.08.2018

27.08.2018

31.10.2018 Bartłomiej Ślifierski

29.08.2018

29.08.2018

31.12.2018 Wojciech Heleniak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących
czynności:obsługę systemu e-bilet, w tym
koordynację kontroli biletów wstępu do Muzeum
oraz obsługę szatni.
Nie

02.09.2018 Piotr Nowacki

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 6-10 lat nt. 'Leniwa niedziela z
komiksem', organizowanego 02.09.2018 r. o godz.
11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.2. Czas trwania spotkania wynosi 90
minut. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia spotkania do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Wykonawca zobowiązuje się w
ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania scenariusza spotkania,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych np. zdjęcia, filmy, piosenki na
nośniku cyfrowym (pendrive),3) poprowadzenia
spotkania w umówionym terminie.
Nie

30.08.2018

30.08.2018

6 290,00

10 800,00

400

03.09.2018

03.09.2018

30.09.2018 Hanna Jesionowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1)
komunikacji w mediach społecznościowych (w
szczególności na fb i Instagramie) wydarzeń
kulturalnych oraz imprez związanych z
działalnością Działu Projektów Kulturalnych
Instytutu Stefana Starzyńskiego (dalej ISS PK) tj.:
prowadzenie fanpejdży fb, przygotowywanie i
zamieszczanie w mediach społecznościowych
zawartości merytorycznej postów i zdjęć,
dostarczanie jej działowi promocji MPW oraz
działowi ISS PK do akceptacji i dystrybucji,2)
egzekwowanie zamieszczania w/w materiałów
informacyjnych dotyczących działalność ISS PK na
stronie www.1944.pl oraz innych powiązanych
merytorycznie mediach społecznościowych (np.
zapraszanie na wydarzenia: pisanie tekstów
wydarzeń, notek, plakatów, tekstów na www) i
wybranych stronach internetowych,3) nadzór i
kontrola nad przygotowaniem i produkcją
projektów oraz przestrzeganiem dyscypliny
budżetowej przy realizacji projektu,4)
koordynacja i rzeczywista produkcja wydarzeń
związanych z działalnością ISS PK, pilnowanie i
egzekwowanie ich zgodności z
harmonogramem,5) prowadzenie spraw
organizacyjnych (umów, terminów dostaw,
dyżurów obsługi wydarzeń kulturalnych etc.),6)
koordynacja obiegu informacji.
Nie

3 010,00

04.09.2018

04.09.2018

26.09.2018 Grzegorz Ostrowski

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie 4 spotkań nt. 'Warsztaty
fotograficzne - guma dwuchromianowa',
organizowanych w dniach 05.09.2018 r.,
12.09.2018 r., 19.09.2018 r., 26.09. 2018 r.,
wymienione spotkania będą odbywać się w godz.
18.00-21.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.2. Czas trwania jednego warsztatu
wynosi 180 minut. Zleceniodawca zastrzega sobie
możliwość przedłużenia spotkania do 30 minut z
powodów niezależnych od Zleceniodawcy bez
możliwości dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Wykonawca zobowiązuje się w
ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania scenariusza spotkań,2)
przygotowania materiałów pokazowych, w tym
zdjęć, niezbędnych do przeprowadzenia
warsztatów,3) dostarczenia sprzętu potrzebnego
do przeprowadzenia warsztatów,4)
poprowadzenia warsztatów w umówionych
terminach.
Nie

1 600,00

06.09.2018

06.09.2018

31.10.2018 Daniel Wojtkiewicz

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wsparcia technicznego i szkoleniowego sekcji IT w
zakresie realizacji bieżących projektów oraz
podniesienia poziomu zabezpieczeń
infrastruktury systemów informatycznych, w
tym:1) przygotowanie rozwiązania
umożliwiającego ograniczania nieuprawnionego
dostępu do sieci MPW przez komputery
niezaufane, 2) optymalizacja i uporządkowanie
infrastruktury po zmianach, 3) tworzenie oraz
modyfikowanie dokumentacji zgodnie z
wytycznymi Inspektora Ochrony Danych, 4) testy i
analiza przygotowania systemu ticketowego
Service Desk.
Nie

4 800,00

07.09.2018

07.09.2018

16.09.2018 Marta Todys

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. 'Leniwa niedziela z
Warszawą', organizowanego w dniu 16.09.2018
r., o godz. 11.00, w Fotoplastikonie Warszawskim
w Warszawie.2. Czas trwania spotkania wynosi 90
minut. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia spotkania do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Wykonawca zobowiązuje się w
ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania scenariusza spotkania,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych np. zdjęcia, filmy, piosenki na
nośniku cyfrowym (pendrive),3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

450

11.09.2018

11.09.2018

04.10.2018 Tomasz Owsiany

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z pt.
'Fotograf w podróży', organizowanego
04.10.2108 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.2. Czas trwania
spotkania wynosi 90 minut. Zleceniodawca
zastrzega sobie możliwość przedłużenia spotkania
do 30 minut z powodów niezależnych od
Zleceniodawcy bez możliwości dodatkowego
wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy.3. Wykonawca
zobowiązuje się w ramach umowy w
szczególności do:1) opracowania scenariusza
spotkania,2) prezentacji autorskich fotografii i
omówienia historii ich wykonania (wspomnień,
zdarzeń związanych z wybranymi zdjęciami),3)
prezentacji twórczych, autorskich rad
dotyczących fotografowania z perspektywy
czynnego podróżnika,4) przygotowania
ewentualnych materiałów dodatkowych np.
zdjęcia, filmy, piosenki na nośniku cyfrowym
(pendrive) oraz dostarczenia ich najpóźniej na 3
dni przed datą wykonania dzieła w celu
sprawdzenia możliwości odczytu pliku,5)
ustalenia kwestii organizacyjnych, technicznych i
logistycznych prezentacji z przedstawicielami
Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed
terminem spotkania,6) poprowadzenia spotkania
w umówionym terminie.
Nie

700

25.09.2018

25.09.2018

31.10.2018 Hanna Jesionowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:1)
komunikacji w mediach społecznościowych (w
szczególności na fb i Instagramie) wydarzeń
kulturalnych oraz imprez związanych z
działalnością Działu Projektów Kulturalnych
Instytutu Stefana Starzyńskiego (dalej ISS PK) tj.:
prowadzenie fanpejdży fb, przygotowywanie i
zamieszczanie w mediach społecznościowych
zawartości merytorycznej postów i zdjęć,
dostarczanie jej działowi promocji MPW oraz
działowi ISS PK do akceptacji i dystrybucji,2)
egzekwowanie zamieszczania w/w materiałów
informacyjnych dotyczących działalność ISS PK na
stronie www.1944.pl oraz innych powiązanych
merytorycznie mediach społecznościowych (np.
zapraszanie na wydarzenia, pisanie tekstów
wydarzeń, notek, plakatów, tekstów na www) i
wybranych stronach internetowych,3) tworzenie
projektów w ramach Festiwalu Niewinni
Czarodzieje, nadzór i kontrola nad
przygotowaniem i produkcją projektów oraz
przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przy
realizacji projektu,4) koordynacja i rzeczywista
produkcja wydarzeń związanych z działalnością
ISS PK, pilnowanie i egzekwowanie ich zgodności
z harmonogramem,5) prowadzenie spraw
organizacyjnych (umów, terminów dostaw,
dyżurów obsługi wydarzeń kulturalnych etc.),6)
koordynacja obiegu informacji.
Nie

4 010,00

25.09.2018

25.09.2018

31.10.2018 Natalia Berowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
koordynowanie i nadzór ze strony Zamawiającego
całości działań związanych z realizacją zadania
inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i
modernizacji Muzeum Powstania Warszawskiego
wraz z zagospodarowaniem terenu,
realizowanego na podstawie pracy projektowej
wyłonionej w konkursie architektonicznourbanistycznym ogłoszonym przez MPW i OW
SARP w lipcu 2018r., w tym m.in.:1) koordynacja
prac przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego
(w tym: obsługa zadań administracyjnych:
budżetowanie projektu, tworzenie umów,
koordynacja obiegu informacji, tworzenie
struktury działu),2) wsparcie merytoryczne
Zamawiającego, np.: tworzenie zakresu
obowiązków i nadzór nad formułowaniem
warunków umowy z laureatem konkursu,3)
konsultacje dot. możliwych sposobów
procedowania ww. inwestycji,4) wykonywanie
analizy możliwości pozyskania i zabezpieczenia
środków finansowych (stworzenie planu
finansowego dla inwestycji),5) analiza ryzyk
realizacji inwestycji,6) tworzenie i monitorowanie
stanu realizacji zadań inwestycyjnych, tworzenie i
wdrażanie harmonogramów prac,7)
reprezentowanie Muzeum Powstania
Warszawskiego i uczestniczenie w pracach
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Nie

5 344,00

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

03.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

25.09.2018

03.09.2018

31.12.2018 Natalia Gorgol

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenia nie więcej niż 32 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego, dziejów
powojennych oraz historii Warszawy.
Nie

2 592,00

31.12.2018 Natalia Gorgol

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
pełnienie weekendowych dyżurów, w tym
obejmujących zajęcia dla rodzin z cyklu
„Spotkania z historią”, w Sali Małego Powstańca
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

720

03.10.2018 Marta Perchuć-Burzyńska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie scenariusza spotkania i
moderowanie spotkania promującego album
komiksowy Bradl, tom 3, w dniu 3 października
2018 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie

950

10.09.2018 Magdalena Piwowar

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów, na potrzeby promocji
projektu Zielona Syrenka, w postaci
zaprojektowania oraz przygotowania do druku i
przekazania Zamawiającemu w formie
elektronicznej, zgodnie ze specyfikacją
przekazanych przez Zamawiającego nośników
reklamowych następujących materiałów: plakat
B2, plakat B3, ramki w metro, metroboard, plakat
Warexpo, zaproszenie na premierę, zaproszenie
w wersji elektonicznej, formaty fb oraz instagram,
kalendarz promocyjny.
Nie

3 000,00

04.09.2018

04.09.2018

30.09.2018 Michał Szlaga

21.09.2018

21.09.2018

30.09.2018 Ewa Biernacka

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci wykonanie
fotografii do przewodnika-katalogu po ekspozycji
Cele Bezpieki.
Nie
Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci redakcji
językowej i stylistycznej tekstów o cywilnym
aparacie represji lat 1945-1954, potrzebnych do
przygotowania kontentu do aplikacji
multimedialnej na ekspozycji Cele bezpieki w
Ministerstwie Sprawiedliwości.
Nie

19.10.2018 Wiesław Wysocki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – saksofon,
w koncercie finalistów 21. Konkursu „Pamiętajmy
o Osieckiej”, który odbędzie się w Muzeum
Powstania Warszawskiego w dniu 19 października
2018 r. o godz. 20:00. Strony uzgadniają, że w
czasie Wydarzenie prowadzona będzie
dokumentacja fotograficzna.
Nie

1 115,00

19.10.2018 Artur Gierczak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – gitara, w
koncercie finalistów 21. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej”, który odbędzie się w Muzeum
Powstania Warszawskiego, w dniu 19
października 2018 r., o godz. 20:00. Strony
uzgadniają, że w czasie Wydarzenie prowadzona
będzie dokumentacja fotograficzna.
Nie

1 115,00

26.09.2018

26.09.2018

26.09.2018

26.09.2018

4 400,00

3 080,00

12.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

31.08.2018 Uladzislau Yeliseyeu

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

4 615,00

01.08.2018 Kornelia Dzikowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności w postaci
pełnienia funkcji asystenta kostiumografa (m. in.
wyszukiwanie i zakup kostiumów, zdejmowanie
miary z aktorów, drobne przeróbki krawieckie,
kompletowanie strojów, dostarczenie
zakupionych strojów na przymiarki i spektakle) na
potrzeby spektaklu teatralnego „Ajas Maszyna”
realizowanego w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

2 000,00

04.08.2018 Witold Smolik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
zaplanowanie, koordynację i sprawowanie
nadzoru technicznego w czasie rejestracji i
podczas przejazdu „Masy Powstańczej 2018”, w
tym:1) przygotowanie i przekazanie
Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu
prac i czynności,2) projekt i wykonanie
zabezpieczenia technicznego imprezy podczas
przejazdów przez skrzyżowania,3) utworzenie i
koordynacja prac służb informacyjnych i
zapewnienie środków łączności.
Nie

4 000,00

12.07.2018

12.07.2018

16.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

16.07.2018

04.08.2018 Adam Smolik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
stworzenie harmonogramu i zabezpieczenia
technicznego „Masy Powstańczej 2018”, w tym
zapewnienie osprzętu rowerowego, środków
łączności oraz występu w charakterze DJ podczas
trwania przejazdu.
Nie

2 000,00

04.08.2018 Mirosława Smolik

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
opracowanie scenariusza „Masy Powstańczej
2018” oraz koordynację imprezy, w tym napisanie
i przedstawienie do pisemnej akceptacji
Zleceniodawcy scenariusza imprezy,
harmonogramu prac służb zabezpieczających i
porządkowych, prowadzenie koordynacji i
nadzoru nad bezpiecznym przebiegiem przejazdu. Nie

4 200,00

05.08.2018 Kornelia Dzikowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności w postaci
pełnienia funkcję garderobianej (m. in. pomoc
przy ubieraniu i przebieraniu aktorów przed i w
trakcie spektakli, dbanie o czystość kostiumów i
przekazywanie ich do prania, prasowanie części
garderoby, wykonywanie drobnych napraw
kostiumów np. cerowanie, przyszywanie guzików,
odpowiedzialność za stan i ilość kostiumów
podczas wszystkich prób i spektakli.) na potrzeby
spektaklu teatralnego „Ajas Maszyna”
realizowanego w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 000,00

17.07.2018

20.07.2018

17.07.2018

20.07.2018

27.09.2018 Marta Brzozowska-Smolańska

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia 5 autorskich spotkań z cyklu
„Duchy Warszawy”, organizowanych w dniach:
26.07. 2018 r., 02.08.2018 r., 30.08.2018 r.,
13.09.2018 r., 27.09.2018 r., o godz. 19.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.2.
Czas trwania jednego spotkania wynosi 90 minut.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia spotkania do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Wykonawca zobowiązuje się w
ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania scenariusza 5 spotkań,2) prezentacji
autorskich fotografii i omówienia historii oraz
miejsca ich wykonania (wspomnień, zdarzeń
związanych z wybranymi zdjęciami),3)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych np. zdjęcia, filmy, piosenki na
nośniku cyfrowym (pendrive),4) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,5)
poprowadzenia spotkań w umówionych
terminach.
Nie

3 000,00

06.08.2018 Krzysztof Sierzputowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
nadzór techniczny nad budową widowni na
potrzeby spektaklu „Ajas Maszyna” w dniach:
22.07.2018 r., 05.08.2018 r. i 06.08.2018 r.
Nie

500

20.07.2018

20.07.2018

25.07.2018

20.07.2018

20.07.2018

25.07.2018

23.07.2018 Julia Cieślak

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
wykonania elementu scenografii w postaci
uszycia i zaoczkowania kurtyny na potrzeby
spektaklu „Ajas Maszyna” w rez. Natalii
Korczakowskiej produkowanego w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

2 375,00

05.08.2018 Dariusz Adamski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności: 1)
zamontowanie sprzętu video, nagłośnieniowego i
oświetleniowego w Sali pod Liberatorem w
dniach: 20.07.2018 r. - 22.07.2018 r., 2)
zdemontowanie sprzętu video, nagłośnieniowego
i oświetleniowego w dniu 05.08.2018 r. po
spektaklu w reżyserii Natalii Korczakowskiej pod
tytułem 'Ajas Maszyna' będącym produkcją
Muzeum Powstania Warszawskiego (zwanym
dalej 'Spektaklem') realizowanym na potrzeby
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, 3) prace montażowe na potrzeby
Spektaklu.
Nie

6 000,00

29.07.2018 Krzysztof Janczar

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowania koncepcji artystycznego
prowadzenia uroczystości spotkania Prezydenta
RP z uczestnikami Powstania Warszawskiego w
dniu 29 lipca 2018 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

2 100,00

25.07.2018

25.07.2018

27.07.2018 Maciej Lewandowski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
udział w charakterze stage managera czyli
kierownika sceny z uwzględnieniem
rozmieszczenia sprzętu nagłaśniającego i
oświetleniowego podczas koncertu MłynarskiMasecki Jazz Camerata Varsoviensis „Foggpieśniarz Warszawy”, który odbędzie się w dniu
27.07.2018 r. w Parku Wolności na terenie
Muzeum Powstania Warszawskiego, w ramach
obchodów 74.rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

3 560,00

27.07.2018

27.07.2018

01.08.2018 Łukasz Gietka

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie wraz z asystentem warsztatów
fotograficznych pt. „Fotografia – metody z XIX
wieku” w dniu 30 lipca 2018 r. w ramach projektu
„Sztafeta Pokoleń – harcerze w 74. Rocznicę
Powstania Warszawskiego”, przygotowanie
materiałów na warsztaty, wykonanie zdjęcia
grupowego podczas finału projektu w dniu 1
sierpnia 2018 r.2. Czas trwania warsztatów w
dniu 30 lipca 2018 r. wynosi 2x240 minut oraz w
dniu 1 lipca 2018 r. wynosi 120 minut.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia warsztatów do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania koncepcji warsztatów,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych, 3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

1 800,00

27.07.2018

27.07.2018

30.07.2018 Karolina Romanowska

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie warsztatów pt. „Taniec z flagami”
w dniu 30 lipca 2018 r. w ramach projektu
„Sztafeta Pokoleń – harcerze w 74. Rocznicę
Powstania Warszawskiego”.2. Czas trwania
warsztatów wynosi 2x240 minut. Zleceniodawca
zastrzega sobie możliwość przedłużenia
warsztatów do 30 minut z powodów niezależnych
od Zleceniodawcy bez możliwości dodatkowego
wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy.3.
Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach umowy
w szczególności do:1) opracowania koncepcji
warsztatów,2) przygotowania ewentualnych
materiałów dodatkowych, 3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

845

27.07.2018

27.07.2018

30.07.2018 Hanna Kłoszewska

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie warsztatów aktorskich pt. „Teatr moc przekazu na scenie” w dniu 30 lipca 2018
roku w ramach projektu „Sztafeta Pokoleń –
harcerze w 74. Rocznicę Powstania
Warszawskiego”.2. Czas trwania warsztatów
wynosi 2x240 minut. Zleceniodawca zastrzega
sobie możliwość przedłużenia warsztatów do 30
minut z powodów niezależnych od Zleceniodawcy
bez możliwości dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania koncepcji warsztatów,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych, 3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

930

27.07.2018

27.07.2018

30.07.2018 Alicja Brudło

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenie warsztatów aktorskich pt. „Teatr moc przekazu na scenie” w dniu 30 lipca 2018 r.
w ramach projektu „Sztafeta Pokoleń – harcerze
w 74. Rocznicę Powstania Warszawskiego”.2.
Czas trwania warsztatów wynosi 2x240 minut.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia warsztatów do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania koncepcji warsztatów,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych, 3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

930

27.07.2018

27.07.2018

30.07.2018 Bartosz Ignacy Wrona

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowanie materiałów na warsztaty i
poprowadzenie warsztatów z emisji głosu pt.
„Chór nieśpiewający” realizowanych w dniu 30
lipca 2018 r. w ramach projektu „Sztafeta Pokoleń
– harcerze w 74. Rocznicę Powstania
Warszawskiego”.2. Czas trwania warsztatów
wynosi 2x240 minut. Zleceniodawca zastrzega
sobie możliwość przedłużenia warsztatów do 30
minut z powodów niezależnych od Zleceniodawcy
bez możliwości dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania koncepcji warsztatów,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych, 3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

1 190,00

27.07.2018

27.07.2018

30.07.2018 Aurelia Milach

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowanie sprzętu i miejsca na warsztaty
oraz poprowadzenie warsztatów z chodzenia po
linie pt. „Sztukmistrze – chodzenie po linie”
realizowanych w dniu 30 lipca 2018 r. w ramach
projektu „Sztafeta Pokoleń – harcerze w 74.
Rocznicę Powstania Warszawskiego”.2. Czas
trwania warsztatów wynosi 2x240 minut.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
przedłużenia warsztatów do 30 minut z powodów
niezależnych od Zleceniodawcy bez możliwości
dodatkowego wynagrodzenia dla
Zleceniobiorcy.3. Zleceniobiorca zobowiązuje się
w ramach umowy w szczególności do:1)
opracowania koncepcji warsztatów,2)
przygotowania ewentualnych materiałów
dodatkowych, 3) ustalenia kwestii
organizacyjnych, technicznych i logistycznych
prezentacji z przedstawicielami Zleceniodawcy
najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania,4)
poprowadzenia spotkania w umówionym
terminie.
Nie

1 900,00

27.07.2018

27.07.2018

18.06.2019 Tamara Obłamska-Rozmus

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie programu kursu introligatorskiego
oraz jego prowadzenie w Pracowni Konserwacji
Muzeum Powstania Warszawskiego według
roboczego harmonogramu: 02.10.2018 r.,
09.10.2018 r., 15.10.2018 r., 23.10.2018 r.,
06.11.2018 r., 13.11.2018 r., 20.11.2018 r.,
27.11.2018 r., 04.12.2018 r., 11.12.2018 r.,
18.12.2018 r.,08.01.2019 r., 15.01.2019 r.,
22.01.2019 r., 12.02.2019 r., 19.02.2019 r.,
26.02.2019 r., 05.03.2019 r., 12.03.2019 r.,
19.03.2019 r., 26.03.2019 r., 02.04.2019 r.,
09.04.2019 r., 16.04.2019 r., 23.04.2019 r.,
07.05.2019 r., 14.05.2019 r., 21.05.2019 r.,
28.05.2019 r., 04.06.2019 r., 11.06.2019 r.,
18.06.2019 r.
Nie

40 096,00

27.07.2018

20.07.2018

27.07.2018

20.07.2018

09.08.2018 Bartłomiej Kieżun

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
„Kultura na widelcu”, organizowanego
09.08.2018 r. o godz. 19.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim w Warszawie.2. Czas trwania
spotkania wynosi 90 minut. Zleceniodawca
zastrzega sobie możliwość przedłużenia spotkania
do 30 minut z powodów niezależnych od
Zleceniodawcy bez możliwości dodatkowego
wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy.3. Wykonawca
zobowiązuje się w ramach umowy w
szczególności do:1) przygotowania scenariusza
spotkania,2) przygotowania ewentualnych
materiałów dodatkowych np. zdjęcia, filmy,
piosenki na nośniku cyfrowym (pendrive),3)
ustalenia kwestii organizacyjnych, technicznych i
logistycznych prezentacji z przedstawicielami
Zleceniodawcy najpóźniej na 3 dni przed
terminem spotkania,4) poprowadzenia spotkania
w umówionym terminie.
Nie

950

20.08.2018 Bartosz Lis

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowanie
koncepcji scenariusza teledysku do piosenki
„Polowanie na tygrysa” promującego płytę
zespołu Młynarski-Masecki Jazz Camerata
Varsoviensis, reżyseria, montaż, kolor korekcja,
postprodukcja oraz nadzór nad produkcją całości
przedsięwzięcia.
Nie

11 000,00

23.07.2018

23.07.2018

23.07.2018

23.07.2018

23.07.2018

23.07.2018

31.08.2018 Maciej Dobrowolski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
skomponowania muzyki do instalacji
'1944/Topografia'.

Nie

2 100,00

05.08.2018 Oskar Sadowski

1. Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli „Malarz
zwłok” oraz wykonania występów scenicznych w
spektaklu w reżyserii Natalii Korczakowskiej pod
tytułem 'Ajas Maszyna' będącym produkcją
Muzeum Powstania Warszawskiego (zwaną dalej
'Spektaklem') realizowaną na potrzeby obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.2. Wykonawca zobowiązany jest
w szczególności do wzięcia udziału we wszystkich
próbach przed Spektaklem i współpracy z innymi
twórcami Spektaklu – zgodnie z uzgodniona
koncepcją i harmonogramem pracy nad
Spektaklem w lipcu 2018 r.
Nie

7 000,00

04.08.2018 Michał Rządziński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora „Powstaniec
18” – statysty w improwizowanych scenach w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania”, organizowanej w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
w dn. 4 sierpnia 2018 w godz. 11.00 – 18.00.
Nie

770

24.07.2018

25.07.2018

25.07.2018

24.07.2018

25.07.2018

25.07.2018

01.08.2018 Jan Bilejczyk

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci konwersja z
2D na 3D pięćdziesięciu fotografii na potrzeby
organizacji wystawy: 'Warszawa na fotografiach z
lat 1939 - 1944' wraz z wykonaniem masek
roboczych określających głębie trójwymiarowości
fotografii.
Nie

3 800,00

04.08.2018 Andrzej Maciejczak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka –
akordeonisty oraz aktora „Powstaniec - muzyk” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego w dn. 4
sierpnia 2018 w godz. 12.00 – 18.00.
Nie

440

04.08.2018 Olga Turczak

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci
przygotowania projektu kostiumów oraz
wykonania kostiumów do fotograficznej gry
miejskiej „Twoja klisza z Powstania”,
organizowanej w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

2 500,00

02.07.2018

02.07.2018

03.07.2018

02.07.2018

02.07.2018

03.07.2018

30.09.2018 Marta Czerwieniec-Ivasyk

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie kwerendy w Archiwum
Państwowym w Warszawie (zespół Sąd Grodzki w
Warszawie) dotyczącej ofiar cywilnych Powstania
Warszawskiego oraz wykonanie i dostarczenie
fotografii cyfrowych wyszukanych materiałów
archiwalnych – minimum 80 teczek miesięcznie. Nie

2 680,00

31.08.2018 Helena Sarna

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
opracowanie archiwaliów w bazie Musnet – nie
mniej niż 50 i nie więcej niż 100 rekordów
miesięcznie w okresie od dnia 16.07.2018 r. do
dnia 31.07.2018 r. oraz nie mniej niż 105 i nie
więcej niż 200 rekordów miesięcznie w okresie od
dnia 01.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r.
Nie

4 110,00

05.08.2018 Justyna Szczepańska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych dla uczestników Powstania
Warszawskiego oraz udzielanie informacji o
uroczystościach obchodowych oraz wydarzeniach
towarzyszących związanych z 74. rocznicą
wybuchu Powstania Warszawskiego w Centrum
Informacyjnym
Nie

1 820,00

03.07.2018

03.07.2018

05.08.2018 Jakub Gadomski

05.07.2018

05.07.2018

31.08.2018 Bartłomiej Ślifierski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności: 1)
prowadzenia stoiska sprzedażowego z gadżetami
muzealnymi na terenie dziedzińca muzealnego, 2)
obsługi klientów sklepików muzealnych,3) obsługi
kasy fiskalnej i terminali,4) sporządzania
raportów kasowych, 5) dbałości o estetykę i
utrzymanie porządku na stoisku i w sklepikach
muzealnych.
Nie
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

15.07.2018 Marek Suchodolski

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
15.07.2018 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem 'Las Młociny – coś więcej niż
grillowanie') w ramach cyklu leśnego 'Zielonym
do góry' (seria 'Naturalnie Warszawa').
Nie

550

05.08.2018 Julia Ostrowska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujące prace
przy obsłudze ekspozycji Fotoplastikonu, w tym
prowadzenie statystyk wejść.
Nie

1 140,00

06.07.2018

06.07.2018

06.07.2018

06.07.2018

2 560,00

5 310,00

06.07.2018

11.07.2018

06.07.2018

11.07.2018

31.08.2018 Katarzyna Klimek

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania
na rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
koordynacji projektu „Twoja Klisza z Powstania”,
koordynacji prac nad spektaklem „Ajas maszyna”,
realizowanych na potrzeby obchodów 74.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.2.
Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności
do:1) przygotowywanie projektów pism i
dokumentów niezbędnych do realizacji w/w
projektów,2) prowadzenia i koordynowania
budżetów w/w projektów oraz przygotowania
budżetów końcowych po zakończeniu
projektów,3) koordynacji pracy wolontariuszy i
podwykonawców podczas realizacji w/w
projektów.,4) koordynacji i rzeczywistej produkcji
wydarzeń,5) prowadzenie spraw organizacyjnych
związanych z w/w projektami,6) obsługi widowni
podczas spektakli,7) koordynacja obiegu
informacji,8) egzekwowanie zamieszczania
materiałów informacyjnych dotyczących „Twojej
Kliszy z Powstania” na stronie www.1944.pl, oraz
www.klisza.1944.pl.
Nie

4 500,00

12.07.2018 Justyna Dżbik-Kluge

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
prowadzenie konferencji prasowej dotyczącej
obchodów 74.rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Spotkanie będzie się składało z
dwóch części: ogólnej – obchodowej i część
muzycznej, poświęconej koncertowi i płycie.
Nie

595

26.09.2018

26.09.2018

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – gitara
basowa, w koncercie finalistów 21. Konkursu
„Pamiętajmy o Osieckiej”, który odbędzie się w
Muzeum Powstania Warszawskiego, w dniu 19
października 2018 r., o godz. 20:00. Strony
uzgadniają, że w czasie Wydarzenie prowadzona
będzie dokumentacja fotograficzna.

26.09.2018

19.10.2018 Marcin Murawski

Nie

1 115,00

26.09.2018

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze muzyka – perkusja,
w koncercie finalistów 21. Konkursu „Pamiętajmy
o Osieckiej”, który odbędzie się w Muzeum
Powstania Warszawskiego, w dniu 19
października 2018 r., o godz. 20:00. Strony
uzgadniają, że w czasie Wydarzenie prowadzona
19.10.2018 Fryderyk Franciszek Młynarski będzie dokumentacja fotograficzna.
Nie

1 115,00

18.07.2018

18.07.2018

27.07.2018 Marcin Masecki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania utworów obejmujących:1)
przygotowanie aranżacji do wszystkich utworów
oraz artystyczne wykonanie utworów - partii
fortepianu i chórków na potrzeby wydania i
rozpowszechniania płyty „Fogg – Pieśniarz
Warszawy” w wyk. Młynarski-Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis (zwanej dalej „płytą”),2)
artystyczne wykonanie utworów w ramach
występu artystycznego w trakcie koncertu „Fogg
– Pieśniarz Warszawy” organizowanego w dn.
27.07.2018 w Parku Wolności na terenie Muzeum
(zwanego dalej „koncertem”), objętego
rejestracją dla celów nadawczych, a następnie
nadaniami audialnymi i audiowizualnymi przez
radio, telewizję i w Internecie.
Nie

30 000,00

18.07.2018

19.07.2018

18.07.2018

19.07.2018

01.08.2018 Tomasz Budkiewicz

1. Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania autorskiej koncepcji
projektu nagłośnienia audytorium oraz udziału w
charakterze reżysera dźwięku na potrzeby
koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanego w dniu 1
sierpnia 2018 roku na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.2. Wykonawca wyraża zgodę w
szczególności na Strony uzgadniają, że
Wydarzenie będzie zarejestrowanie artystycznego
wykonania oraz jego oraz transmitowanie (lub
retransmitowanie) przez stację telewizyjną
(Telewizję Polską) i przez stację radiową oraz , a
także jego rozpowszechnianie w sieci Internet.
Nie

1 760,00

27.07.2018 Ann Met

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci stworzenia
projektu scenografii do spektaklu „Ajas Maszyna”
w reż. Natalii Korczakowskiej (zwanego dalej
„spektaklem”) oraz przygotowanie wizualizacji
niezbędnej do zrealizowania ww. projektu.
Nie

18 000,00

16.07.2018

16.07.2018

17.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

17.07.2018

04.08.2018 Mikołaj Chrostowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec XV) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Sebastian Figat

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec XVI) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Marius Gudonis

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci tłumaczenia
tekstu do anglojęzycznej wersji przewodnika po
Muzeum Powstania Warszawskiego (dwie nowe
rozkładówki, kalendarium w wydarzeniami 20152017, aktualizacje w tekście głównym).
Nie

250

17.07.2018

18.07.2018

17.07.2018

18.07.2018

27.07.2018 Jarosław Bothur

Wykonawca zobowiązuje się do:1) artystycznego
wykonania utworów - partii saksofonu na
potrzeby wydania i rozpowszechniania płyty
„Fogg – Pieśniarz Warszawy” w wyk. MłynarskiMasecki Jazz Camerata Varsoviensis (zwanej dalej
„płytą”),2) artystycznego wykonania utworów w
ramach występu artystycznego w trakcie
koncertu „Fogg – Pieśniarz Warszawy”
organizowanego w dn. 27.07.2018 w Parku
Wolności na terenie Muzeum (zwanego dalej
„koncertem”), w tym na potrzeby jego rejestracji
dla celów nadawczych oraz nadań audialnych i
audiowizualnych przez radio, telewizję i w
Internecie.
Nie

6 600,00

30.07.2018 Joanna Gębal

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania projektu graficznego, zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego, w wersji
elektronicznej oraz do druku plakatu (format B1 i
B3) przedstawiającego i promującego działalność
pawilonu kulturalno -rekreacyjnego „Pokój na
lato” usytuowanego na skarpie przy Muzeum
Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowskiej i
ul. Towarowej.
Nie

470

18.07.2018

18.07.2018

18.07.2018

18.07.2018

27.07.2018 Paweł Paciorek

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci wykonania
projektu technicznego scenografii oraz wykonania
scenografii zgodnie z ww. projektem (wraz z
materiałami niezbędnymi do zrealizowania
projektu), transportu oraz montażu ww.
scenografii w Sali pod Liberatorem na potrzeby
spektaklu teatralnego „Ajas Maszyna”
realizowanego w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

14 500,00

27.07.2018 Michał Fetler

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania utworów obejmujących:1) artystyczne
wykonanie utworów - partii saksofonu na
potrzeby wydania i rozpowszechniania płyty
„Fogg – Pieśniarz Warszawy” w wyk. MłynarskiMasecki Jazz Camerata Varsoviensis (zwanej dalej
„płytą”),2) artystyczne wykonanie utworów w
ramach występu artystycznego w trakcie
koncertu „Fogg – Pieśniarz Warszawy”
organizowanego w dn. 27.07.2018 w Parku
Wolności na terenie Muzeum (zwanego dalej
„koncertem”), objętego rejestracją dla celów
nadawczych, a następnie nadaniami audialnymi i
audiowizualnymi przez radio, telewizję i w
Internecie.
Nie

6 600,00

18.07.2018

18.07.2018

18.07.2018

18.07.2018

27.07.2018 Tomasz Duda

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania utworów obejmujących:1) artystyczne
wykonanie utworów - partii saksofonu oraz
chórków na potrzeby wydania i
rozpowszechniania płyty „Fogg – Pieśniarz
Warszawy” w wyk. Młynarski-Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis (zwanej dalej „płytą”),2)
artystyczne wykonanie utworów w ramach
występu artystycznego w trakcie koncertu „Fogg
– Pieśniarz Warszawy” organizowanego w dn.
27.07.2018 w Parku Wolności na terenie Muzeum
(zwanego dalej „koncertem”), objętego
rejestracją dla celów nadawczych, a następnie
nadaniami audialnymi i audiowizualnymi przez
radio, telewizję i w Internecie.
Nie

6 600,00

27.07.2018 Mateusz Smoczyński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania utworów obejmujących:1) artystyczne
wykonanie utworów - partii saksofonu na
potrzeby wydania i rozpowszechniania płyty
„Fogg – Pieśniarz Warszawy” w wyk. MłynarskiMasecki Jazz Camerata Varsoviensis (zwanej dalej
„płytą”),2) artystyczne wykonanie utworów w
ramach występu artystycznego w trakcie
koncertu „Fogg – Pieśniarz Warszawy”
organizowanego w dn. 27.07.2018 w Parku
Wolności na terenie Muzeum (zwanego dalej
„koncertem”), objętego rejestracją dla celów
nadawczych, a następnie nadaniami audialnymi i
audiowizualnymi przez radio, telewizję i w
Internecie.
Nie

6 600,00

18.07.2018

18.07.2018

18.07.2018

18.07.2018

27.07.2018 Piotr Zabrodzki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania utworów obejmujących:1) artystyczne
wykonanie utworów - partii wokalnych i chórków
na potrzeby wydania i rozpowszechniania płyty
„Fogg – Pieśniarz Warszawy” w wyk. MłynarskiMasecki Jazz Camerata Varsoviensis (zwanej dalej
„płytą”),2) artystyczne wykonanie utworów w
ramach występu artystycznego w trakcie
koncertu „Fogg – Pieśniarz Warszawy”
organizowanego w dn. 27.07.2018 w Parku
Wolności na terenie Muzeum (zwanego dalej
„koncertem”), objętego rejestracją dla celów
nadawczych, a następnie nadaniami audialnymi i
audiowizualnymi przez radio, telewizję i w
Internecie.
Nie

6 600,00

27.07.2018 Miłosz Władysław Pękala

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania utworów w ramach występu
artystycznego w trakcie koncertu „Fogg –
Pieśniarz Warszawy” organizowanego w dn.
27.07.2018 w Parku Wolności na terenie Muzeum
(zwanego dalej „koncertem”), objętego
rejestracją dla celów nadawczych, a następnie
nadaniami audialnymi i audiowizualnymi przez
radio, telewizję i w Internecie.
Nie

1 650,00

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

04.08.2018 Adrianna Kabza-Biernacka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec VII) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Sara Drobniak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec XVII) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Małgorzata Tusińska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec VIII) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

04.08.2018 Edyta Bełza

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec IX) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Dariusz Tokarz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec X) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Mateusz Dobies

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec XI) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

04.08.2018 Piotr Sędkowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec XII) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Marcin Wypych

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec XIII) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Rafał Baszczyński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec XIV) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Justyna Elżbieta Meliszek

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wiolonczela i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 100,00

01.08.2018 Ostap Popovych

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – trąbka i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 200,00

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Wojciech Piotr Gumiński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – kontrabas i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 300,00

01.08.2018 Marek Lipski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – fortepian i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 300,00

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Wawrzyniec Dramowicz

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – perkusja i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

01.08.2018 Lidia Kitlińska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(sopran) i artystycznego wykonania utworów
podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

1 300,00

800

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Barbara Miernik

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(sopran) i artystycznego wykonania utworów
podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

800

01.08.2018 Zuzanna Falkowska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(alt) i artystycznego wykonania utworów podczas
akcji muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w
ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Nie

1 000,00

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Daniela Ozdarska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci współpracy w zakresie opracowania na
zespół wokalno-instrumentalny repertuaru
powstańczego oraz udziału w charakterze
wykonawcy – wokalisty (alt) i artystycznego
wykonania utworów podczas w akcji muzycznej i
koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia
2018 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, a także udziału w próbach do
koncertu w dniach 30 lipca 2018 r. oraz 31 lipca
2018 r., w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

800

01.08.2018 Maria Sydor

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(alt) i artystycznego wykonania utworów podczas
akcji muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w
ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Nie

800

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Arkadiusz Górka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(baryton) i artystycznego wykonania utworów
podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

800

01.08.2018 Kacper Szemraj

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(baryton) i artystycznego wykonania utworów
podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

800

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Wiktor Gniazdowski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(baryton) i artystycznego wykonania utworów
podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

800

01.08.2018 Jakub Szafrański

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – wokalisty
(baryton) i artystycznego wykonania utworów
podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

800

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Paulina Grochowska

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – solisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

2 000,00

01.08.2018 Maciej Pawlak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – solisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

2 000,00

12.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

12.07.2018

05.08.2018 Karolina Jonak

1. Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli
„Operator 1” oraz wykonania występów
scenicznych w spektaklu w reżyserii Natalii
Korczakowskiej pod tytułem 'Ajas Maszyna'
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego (zwaną dalej 'Spektaklem')
realizowaną na potrzeby obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.2.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do
wzięcia udziału we wszystkich próbach przed
Spektaklem i współpracy z innymi twórcami
Spektaklu – zgodnie z uzgodnioną koncepcją i
harmonogramem pracy nad Spektaklem w lipcu
2018 r
Nie

280

05.08.2018 Aleksandra Grądzka

1. Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli
„Operator 2” oraz wykonania występów
scenicznych w spektaklu w reżyserii Natalii
Korczakowskiej pod tytułem 'Ajas Maszyna'
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego (zwaną dalej 'Spektaklem')
realizowaną na potrzeby obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.2.
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do
wzięcia udziału we wszystkich próbach przed
Spektaklem i współpracy z innymi twórcami
Spektaklu – zgodnie z uzgodniona koncepcją i
harmonogramem pracy nad Spektaklem w lipcu
2018 r.
Nie

200

05.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

06.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

06.07.2018

28.07.2018 Wojciech Andrzej Blecharz

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
Skomponowanie oprawy muzycznej spektaklu
„Ajas Maszyna” oraz przygotowanie koncepcji
instalacji muzycznej do ww. spektaklu.

Nie

15 000,00

23.07.2018 Marek Adamski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego dzieła obejmującego stworzenie
autorskiego projektu kostiumów wykonawców do
spektaklu teatralnego w reż. Natalii
Korczakowskiej pod nazwą 'Ajas Maszyna'
realizowanego w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Autor
zobowiązuje się sprawować nadzór autorski nad
wykonaniem kostiumów według opracowanego
projektu.
Nie

13 400,00

28.07.2018 Robert Mleczko

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
wyreżyserowania i realizacji materiałów video
„Ajas Maszyna” oraz przygotowanie koncepcji
wizualizacji wideo do ww. spektaklu.

Nie

13 000,00

19.07.2018 Aleksandra Kot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
projektu graficznego kart do gier miejskich:
Roznosiciele uśmiechu, Tajemnica „Żywiciela” i
Powstańcze dylematy oraz materiałów
informacyjnych dla uczestników projektu Sztafeta
Pokoleń – harcerze w 74. Rocznicę Powstania
Warszawskiego.
Nie

3 000,00

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

04.08.2018 Bartosz Cymbalista

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec I) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

600

04.08.2018 Piotr Zwolski

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec II) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Rafał Antoni Rosiak

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec III) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

09.07.2018

04.08.2018 Linda Zgutka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec IV) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Angela Ottone

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec V) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

04.08.2018 Maria Ruddic

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci udziału w charakterze aktora (rola:
Powstaniec VI) - statysty w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego w dniu 4 sierpnia 2018 r. w
godzinach od 12.00 do 18.00.

Nie

270

10.07.2018

10.07.2018

10.07.2018

10.07.2018

18.07.2018 Aleksandra Kot

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
projektu zaproszenia i plakatu do wystawy
„1944/TOPOGRAFIA. Interaktywna mapa
Powstania Warszawskiego” wraz z wykonaniem
zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
Nie

2 830,00

01.08.2018 Waldemar Żarów

1. Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – klarnet i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.2. Wykonawca wyraża zgodę w
szczególności na zarejestrowanie artystycznego
wykonania oraz jego transmitowanie (lub
retransmitowanie) przez stację telewizyjną i przez
stację radiową oraz jego rozpowszechnianie w
sieci Internet.
Nie

1 200,00

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Andrzej Janusz Olewiński

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – gitara i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 300,00

01.08.2018 Rafał Grząka

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – akordeon i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 300,00

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

11.07.2018

01.08.2018 Paulina Maria Mastyło

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – skrzypce i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 100,00

01.08.2018 Agnieszka Zagroba-Klahs

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – altówka i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 100,00

11.07.2018

03.07.2018

03.07.2018

11.07.2018

03.07.2018

03.07.2018

Anna Dominika Szalińska01.08.2018 Zaziębło

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego utworów w
postaci opracowania na zespół wokalnoinstrumentalny repertuaru powstańczego oraz
udziału w charakterze wykonawcy – skrzypce i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2018 r. na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, w ramach obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

1 100,00

05.07.2018 Marta Wawro

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci aranżacji
graficznej projektów nadruków rocznicowych:1)
na koszulki dla wolontariuszy,2) na torby na akcję
„Wolność łączy”,3) projekt graficzny kartonika do
wpinki z symbolem Polski Walczącej z tekstem
dwujęzycznym.
Nie

300

05.08.2018 Dariusz Maj

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli
„Menelaosa” oraz wykonania występów
scenicznych w spektaklu w reżyserii Natalii
Korczakowskiej pod tytułem 'Ajaks maszyna'
będącym produkcją Muzeum Powstania
Warszawskiego (zwaną dalej 'Spektaklem')
realizowaną na potrzeby obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.

Nie

7 500,00

03.07.2018

04.07.2018

04.07.2018

03.07.2018

04.07.2018

04.07.2018

05.08.2018 Krzysztof Zarzecki

Wykonawca zobowiązuje się do artystycznego
wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w
postaci przygotowania i nauczenia się roli „Ajasa,
Teukra” oraz wykonania występów scenicznych w
spektaklu w reżyserii Natalii Korczakowskiej pod
tytułem 'Ajaks maszyna' będącym produkcją
Muzeum Powstania Warszawskiego (zwaną dalej
'Spektaklem') realizowaną na potrzeby obchodów
74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

23.07.2018 Tomasz Ginter

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci
przygotowania autorskiej prezentacji na temat
książki Adama Borkiewicza „Powstanie
Warszawskie” oraz zobrazowanie prac nad
powtórna edycją pozycji. Prezentacja zostanie
wykorzystana podczas prezentacji książki w
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w
późniejszych akcjach promocyjnych.

Nie

500

19.07.2018 Michał Szlaga

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci opracowania
autorskiego scenariusza oraz poprowadzenie
autorskiego spotkania pt. '10 najlepszych
fotografii' w dniu 19.07.2018 r. o godz. 11.00 w
Fotoplastikonie Warszawskim, Al. Jerozolimskie
51 w Warszawie.
Nie

600

8 500,00

04.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

11.01.2018

30.11.2018

04.07.2018

05.07.2018

05.07.2018

11.01.2018

30.11.2018

05.07.2018 Maciej Wróblewski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
nagrania dźwięku wieloźródłowego w warunkach
plenerowych z zachowaniem jakości emisyjnej do
materiału promującego akcję “Raz, dwa, trzy,
Warszawiakiem Jesteś Ty'.
Nie

13.07.2018 Michał Bajer

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego dzieła w postaci stworzenie
autorskiej adaptacji tekstu sztuki pt. „Mówca
Ajasa”, na potrzeby sztuki „Ajas Maszyna”
realizowanej w ramach obchodów 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego

Nie

6 000,00

20.07.2018 Rafał Grabowski

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci wykonanie
animacji komputerowej w spocie reklamowym
„Masy Powstańczej 2018” według wskazanych
wytycznych przez Zamawiającego.

Nie

3 000,00

26.09.2018 Anna Borycka

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
oprowadzenia po ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego maksymalnie 10 grup w języku
migowym na potrzeby Działu Obsługi Ekspozycji. Nie

2 000,00

10.12.2018 Michał Fetler

Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii saksofonu na potrzeby koncertu „Fogg –
Pieśniarz Warszawy”. Artystyczne wykonanie
utworów w ramach koncertu.
Nie

1 650,00

660

30.11.2018

30.11.2018

10.12.2018 Tomasz Duda

Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii saksofonu i partii wokalnych na
potrzeby koncertu „Fogg – Pieśniarz Warszawy”.
Artystyczne wykonanie utworów w ramach
koncertu.
Nie

1 650,00

30.11.2018

30.11.2018

10.12.2018 Mateusz Smoczyński

30.11.2018

30.11.2018

10.12.2018 Piotr Zabrodzki

Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii skrzypiec na potrzeby koncertu „Fogg –
Pieśniarz Warszawy” . Artystyczne wykonanie
utworów w ramach koncertu.
Nie
Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii wokalnych i partii chóru na potrzeby
koncertu „Fogg – Pieśniarz Warszawy”.
Artystyczne wykonanie utworów w ramach
koncertu.
Nie

10.12.2018 Jerzy Rogiewicz

Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii perkusji na potrzeby koncertu „Fogg –
Pieśniarz Warszawy” . Artystyczne wykonanie
utworów w ramach koncertu.
Nie

1 650,00

10.12.2018 Barbara Kinga Majewska

Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii wokalnych na potrzeby koncertu „Fogg
– Pieśniarz Warszawy” . Artystyczne wykonanie
utworów w ramach koncertu.
Nie

2 000,00

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

10.12.2018 Szymon Komasa

23.11.2018

23.11.2018

24.11.2018 Antoni Bielawski

Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii wokalnych na potrzeby koncertu „Fogg
– Pieśniarz Warszawy” . Artystyczne wykonanie
utworów w ramach koncertu.
Nie
Budowa elementów scenografii do sali
koncertowej na potrzeby koncertu „Nie bój się
fal” w ramach Festiwalu Warszawskiego
„Niewinni Czarodzieje”.
Nie

1 650,00

3 300,00

3 000,00

1 200,00

23.11.2018

23.11.2018

24.11.2018 Janina Łączyńska

23.11.2018

23.11.2018

25.11.2018 Alicja Kobus

30.11.2018

30.11.2018

31.12.2018 Bartłomiej Ślifierski

30.11.2018

30.11.2018

02.12.2018 Grzegorz Motyka

30.11.2018

30.11.2018

02.12.2018 Juliusz Kulesza

07.12.2018

07.12.2018

10.12.2018 Jakub Kamiński

07.11.2018

07.11.2018

13.11.2018 Sebastian Dobrzyński

07.11.2018

07.11.2018

20.11.2018 Wojciech Burszta

15.11.2018

15.11.2018

21.11.2018 Grzegorz Sołtysiak

14.11.2018

14.11.2018

15.11.2018 Marcin Gawrycki

14.11.2018

14.11.2018

15.11.2018 Justyna Dżbik-Kluge

Budowa, montaż i demontaż elementów
scenografii do sali koncertowej na potrzeby
koncertu „Nie bój się fal”.
Pełnienie funkcji garderobianej, w szczególności
przygotowania kostiumów do przedstawienia
artystycznego „Moda ze szczerych chęci” oraz
pomoc w przebieraniu modeli.
Prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Opracowanie zagadnień dotyczących działania
cenzury w czasach PRL oraz udział w dyskusji pt.
„Czy w PRL można było uczciwie pisać o historii
najnowszej?”.
Opracowanie zagadnień dotyczących działania
cenzury w czasach PRL oraz udział w dyskusji pt.
„Czy w PRL można było uczciwie pisać o historii
najnowszej?”.
Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć oraz dyskusją poświęconą
fotografii wojennej.
Tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język
angielski do aplikacji w Celach Bezpieki.
Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Nie pytaj o
Polskę” .
Opracowanie wykładu oraz jego prezentacja w
ramach wycieczki „Szemrana Warszawa”.
Poprowadzenie zajęć z cyklu „Kultura na
widelcu”.
Prowadzenie konferencji prasowej dotyczącej XIII
edycji Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje.

Nie

2 400,00

Nie

250

Nie

3 000,00

Nie

300

Nie

300

Nie

475

Nie

14 120,00

Nie

593

Nie

600

Nie

600

Nie

595

15.11.2018

15.11.2018

29.11.2018 Dariusz Adamski

15.11.2018

15.11.2018

15.02.2019 Andrzej Tomczyński

16.11.2018

16.11.2018

25.11.2018 Katarzyna Dębska

16.11.2018

16.11.2018

19.11.2018 Robert Kulik

16.11.2018

16.11.2018

25.11.2018 Ewa Stolarska

16.11.2018

16.11.2018

16.11.2018

16.11.2018

Wypożyczenie sprzętu oświetleniowego,
transportu, montażu i demontażu sprzętu oraz
obsługę świateł podczas spektaklu Klubu
Komediowego „Mroczny market, czyli handel po
zmroku”.

Nie

1. Bezpośrednie wsparcie użytkowników Muzeum
w obszarze infrastruktury IT (komputery, sieć,
telefony, urządzenia peryferyjne), 2. Obsługa
zgłoszeń w systemie elektronicznym zgodnie z
obowiązującym procesem,3. Instalacja oraz
konfiguracja oprogramowania, samodzielne
diagnozowanie i rozwiązywanie problemów u
użytkownika końcowego,4. Udział we
wdrożeniach i nowych projektach
informatycznych,5. Przygotowywanie
dokumentacji, instrukcji oraz przeprowadzanie
szkoleń dla użytkowników,6. Współpraca z
dostawcami.
Nie
Praca asystentki kostiumografki podczas
przedstawienia artystycznego „Moda ze szczerych
chęci”.
Nie

3 000,00

0

1 000,00

15.12.2018 Janusz Czopowicz

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
zdjęć i dyskusją poświęconą misjom wojskowym. Nie
Pełnienie funkcji garderobianej, w szczególności
przygotowania kostiumów do przedstawienia
artystycznego „Moda ze szczerych chęci” oraz
pomoc w przebieraniu modeli w trakcie
przedstawienia.
Nie
Konserwacja maszyn drukarskich z drukarni
MPW.
Nie

3 830,00

02.12.2018 Piotr Woźniak

Poprowadzenie spotkania dla dzieci w wieku 5-10
lat nt. „Leniwa niedziela z cyrkiem”.
Nie

600

540

250

19.11.2018

19.11.2018

20.11.2018 Bartłomiej Chaciński

20.11.2018

20.11.2018

22.11.2018 Dariusz Adamski

20.11.2018

20.11.2018

24.11.2018 Grzegorz Sołtysiak

21.11.2018

21.11.2018

22.11.2018 Łukasz Kamiński

Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Nie pytaj o
Polskę”.

Opracowanie koncepcji oraz reżyseria oświetlenia
podczas debaty i koncertu pt. „Ja nie chcę spać”. Nie
Opracowanie i prezentacja wykładu w ramach
wycieczki „Szemrana Warszawa”.
Nie
Przygotowanie krótkiego referatu, będącego
omówieniem aspektów nocnej ekonomii miasta
stołecznego Warszawy.
Nie

21.11.2018

21.11.2018

25.11.2018 Mateusz Adamski

21.11.2018

21.11.2018

22.11.2018 Adam Jankowski

21.11.2018

21.11.2018

22.11.2018 Anna Maria Żurek

21.11.2018

21.11.2018

22.11.2018 Grzegorz Kalinowski vel Kalisz

Prace techniczne na potrzeby przedstawienia
artystycznego „Moda ze szczerych chęci”.
Przygotowanie riderów technicznych i projektu
udźwiękowienia podczas koncertu zespołu
„Skarby” oraz realizacja dyskusji pt. „Ja nie chce
spać”.
Udział w roli eksperta w dziedzinie nocnej
ekonomii w dyskusji pt. „Ja nie chcę spać”.
Udział w roli eksperta w dziedzinie nocnej
ekonomii w dyskusji pt. „Ja nie chcę spać”.

21.12.2018 Alina Zawada

01.10.2018

01.10.2018

01.10.2018

01.10.2018

08.10.2018 Ewa Biernacka

01.10.2018

01.10.2018

31.12.2018 Natalia Radulska

Nie

593

1 200,00
500

655

Nie

470

Nie

600

Nie

400

Nie

400

Przeprowadzenie nie więcej niż 36 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii Warszawy i
Powstania Warszawskiego.
Nie

2 916,00

Korekta tekstów o cywilnym aparacie represji lat
1945-1954 potrzebnych do przygotowania
aplikacji multimedialnej na ekspozycji.
Nie
Opracowanie materiałów archiwalnych na
potrzeby udostępnienia ich w kanałach mediów
społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

930

5 400,00

02.10.2018

03.10.2018

19.12.2018 Grzegorz Ostrowski

11.10.2018

11.10.2018

19.10.2018 Magdalena Smalara

16.10.2018

16.10.2018

21.10.2018 Marek Suchodolski

Poprowadzenie 11 spotkań, w tym: 4 spotkań nt.
''Warsztaty fotograficzne - brąz van Dyke'', 4
spotkań nt. ''Warsztaty fotograficzne - lumi print
na papierze'', 3 spotkań nt. ''Warsztaty
fotograficzne - lumi print na tkaninie''.
Nie
Opracowanie scenariusza i dokonanie zapowiedzi
artystów oraz prowadzenie koncertu finalistów
21. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”.
Nie
Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
21.10.2018 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem 'Podróże nasion').
Nie

16.10.2018

16.10.2018

23.10.2018 Michał Dyjuk

16.10.2018

16.10.2018

22.10.2018 Paweł Pstrokoński

22.10.2018

22.10.2018

30.10.2018 Monika Supruniuk

22.10.2018

22.10.2018

25.10.2018 Stanisław Łubieński

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć i dyskusją poświęconą fotografii
wojennej oraz sytuacji uchodźców.
Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
22.10.18 na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy przez
Ogród Botaniczny”).
Konserwacja negatywów ze zbiorów
ikonograficznych Muzeum Powstania
Warszawskiego i przygotowanie ich do
digitalizacji.
Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
25.10.18 na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy wzdłuż
Wisły”).

23.10.2018 Julia Ostrowska

22.10.2018

22.10.2018

4 400,00

1 780,00

550

Nie

475

Nie

550

Nie

1 780,00

Nie

550

Prace przy obsłudze ekspozycji Fotoplastikonu, w
tym prowadzenie statystyk wejść.
Nie

150

31.10.2018

31.10.2018

24.12.2018 Daniel Wojtkiewicz

02.11.2018

02.11.2018

30.11.2018 Bartłomiej Ślifierski

02.11.2018

02.11.2018

31.12.2018 Marta Czerwieniec-Ivasyk

1. Przegląd i analiza danych na FileSrv w celu
optymalizacji wykorzystania zasobów2. Prace
zlecone przez Inspektora Ochrony Danych w
kwestii modyfikacji procedur i instrukcji3.
Przygotowanie procedury korzystania z Zasobów
FileSrv-a 4. Przygotowanie wkładu
merytorycznego do zamówienia na wsparcie i
utrzymania strony 1944.pl 5. Wsparcie sekcji IT i
w kwestiach bieżących
Nie
Prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz w trakcie Festiwalu Niewinni
Czarodzieje.
Nie
Przeprowadzenie kwerendy w Archiwum
Państwowym w Warszawie (zespół Sąd Grodzki w
Warszawie) dotyczącej ofiar cywilnych Powstania
Warszawskiego.
Nie

19.11.2018 Joanna Mytkowska

1) Opracowanie odpowiedzi na pytania
uczestników konkursu architektonicznego na
modernizację i rozbudowę MPW sporządzenie
opinii o nagrodzonych pracach2) Merytoryczne
opiniowanie regulaminu konkursu i projektu
ogłoszenia o konkursie, 3) Ocenę prac
konkursowych, 4) Opracowanie informacji o
pracach konkursowych, 5) Wskazanie prac
konkursowych, które powinny być nagrodzone i
wyróżnione wraz z rodzajem i wysokością nagród,
6) Wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, 7)
Przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia
konkursu oraz przedstawienie wyników do
zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatora
konkursu.
Nie

02.11.2018

02.11.2018

4 800,00

3 600,00

2 680,00

3 000,00

05.11.2018

05.11.2018

05.11.2018

06.11.2018

30.11.2018 Maria Skarżyńska

Wykonywanie prac konserwatorskich w Pracowni
Konserwacji, opieka nad zbiorami MPW, nadzór
nad obiektami na ekspozycji stałej MPW,
tworzenie nowych wystaw czasowych i
współpraca z firmami zewnętrznymi w tym
zakresie, prowadzenie zajęć plastycznych z
dziećmi w Pracowni Konserwacji.
Nie

2 850,00

19.11.2018 Krzysztof Domaradzki

1) Opracowanie odpowiedzi na pytania
uczestników konkursu architektonicznego na
modernizację i rozbudowę MPW oraz
sporządzenie opinii o nagrodzonych pracach2)
Merytoryczne opiniowanie regulaminu konkursu i
projektu ogłoszenia o konkursie, 3) Ocenę prac
konkursowych, 4) Opracowanie informacji o
pracach konkursowych, 5) Wskazanie prac
konkursowych, które powinny być nagrodzone i
wyróżnione wraz z rodzajem i wysokością nagród,
6) Wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, 7)
Przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia
konkursu oraz przedstawienie wyników do
zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatora
konkursu.
Nie

3 000,00

05.11.2018

05.11.2018

19.11.2018 Piotr Walkowiak

06.11.2018

06.11.2018

31.12.2018 Tomasz Wolszczak

07.11.2018

07.11.2018

13.12.2018 Marta Brzozowska-Smolańska

16.11.2018

16.11.2018

25.11.2018 Joanna Załęska

19.11.2018

19.11.2018

25.11.2018 Ewa Łuczak

19.11.2018

19.11.2018

25.11.2018 Bartosz Szpak

1) Opracowanie odpowiedzi na pytania
uczestników konkursu architektonicznego na
modernizację i rozbudowę MPW oraz
sporządzenie opinii o nagrodzonych pracach2)
Merytoryczne opiniowanie regulaminu konkursu i
projektu ogłoszenia o konkursie, 3) Ocenę prac
konkursowych, 4) Opracowanie informacji o
pracach konkursowych, 5) Wskazanie prac
konkursowych, które powinny być nagrodzone i
wyróżnione wraz z rodzajem i wysokością nagród,
6) Wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, 7)
Przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia
konkursu oraz przedstawienie wyników do
zatwierdzenia przez przedstawicieli organizatora
konkursu.
Koordynacja pracy Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego oraz współpracy z
organizacjami partnerskimi.
Poprowadzenia 3 autorskich spotkań z cyklu
„Duchy Warszawy”.
Wykonanie 30 projektów kostiumów do pokazu
mody „Moda ze szczerych chęci”.
Projekt wizualizacji do przedstawienia
artystycznego „Moda ze szczerych chęci”.
Produkcja muzyczna i jej aranżacja podczas
przedstawienia artystycznego „Moda ze szczerych
chęci”.

22.11.2018 Tomasz Stempniewicz

Skomponowanie 5 utworów zrealizowanych w
oparciu o własne nagrania, rozpisania partytury
na skrzypce, altówkę, fortepian i gitarę oraz
wykonanie tych utworów podczas debaty i
koncertu pt. „Ja nie chcę spać”.

21.11.2018

21.11.2018

Nie

3 000,00

Nie

7 490,00

Nie

1 800,00

Nie

3 900,00

Nie

1 000,00

Nie

800

Nie

4 000,00

21.11.2018

21.11.2018

20.12.2018 Anna Sańczuk

21.11.2018

21.11.2018

24.11.2018 Radosław Marek Skubaja

21.11.2018

21.11.2018

25.11.2018 Paulina Góral-Stykowska

21.11.2018

21.11.2018

25.11.2018 Dawid Lipiński

Stworzenie autorskiej koncepcji i szkicu wyboru
tekstów, bazujących na zapisach nagrań rozmów
z Gen. Zbigniewem Ściborem-Rylskim i nagrań
jego przemówień z przeznaczeniem do publikacji
książkowej.
Aranżacja oraz artystyczne wykonanie utworów
słowno-muzycznych podczas koncertu „Nie bój
się fal”.
Reżyseria światła do przedstawienia
artystycznego „Moda ze szczerych chęci”.
Opracowanie i artystyczne wykonanie ról:
Tyrmanda i punka w przedstawieniu artystycznym
„Moda ze szczerych chęci”.

30.11.2018

24.10.2018

30.11.2018

24.10.2018

Nie

1 800,00

Nie

10 990,00

Nie

1 000,00

Nie

300

10.12.2018 Jarosław Bothur

Artystyczna aranżacja z elementami improwizacji
dla partii saksofonu na potrzeby koncertu „Fogg –
Pieśniarz Warszawy” oraz wykonanie utworów w
ramach koncertu.
Nie

1 650,00

23.11.2018 Paweł Kubat

Stworzenie autorskiego aranżu partii wokalnych
do koncertu „Daj mi tę noc. Dancing spod
ciemnejgwiazdy” oraz udział w próbach. Występ
artystyczny podczas koncertu.

Nie

2 500,00

Nie

1 400,00

24.10.2018

24.10.2018

23.11.2018 Piotr Skórka

24.10.2018

24.10.2018

23.11.2018 Dariusz Plichta

Stworzenie autorskiego aranżu na instrumenty
klawiszowe do koncertu „Daj mi tę noc. Dancing
spod ciemnej gwiazdy” oraz udział w próbach.
Występ artystyczny podczas koncertu.
Stworzenie autorskiego aranżu na puzon do
koncertu „Daj mi tę noc. Dancing spod ciemnej
gwiazdy” oraz udział w próbach. Występ
artystyczny podczas koncertu.

Nie

1 200,00

23.11.2018 Tomasz Zin

Opracowanie projektu oprawy multimedialnej
oraz reżyserii multimediów podczas imprezy „Daj
mi tę noc. Dancingu spod ciemnej gwiazdy”.
Nie

600

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

25.11.2018 Jerzy Skakun

Opracowanie nowej kreacji graficznej Nagrody
im. Jana Rodowicza „Anody”.

Nie

5 445,00

Stworzenie projektu scenografii dancingu.
Stworzenie projektu kostiumów. Stworzenie
projektu i wykonanie fryzur oraz charakteryzacji
na potrzeby realizacji dancingu „Daj mi tę noc.
Dancing spod ciemnej gwiazdy”.

Nie

7 500,00

Nie

6 930,00

Nie

500

Nie

300

Nie

300

Nie

300

Opracowanie i artystyczne wykonanie ról: Kobiety
lat 20. i Kobiety lat 30. w przedstawieniu
artystycznym „Moda ze szczerych chęci” oraz
choreografii ww. przedstawienia.
Nie
Opracowanie i artystyczne wykonanie ról: Hipisa i
Chłopaka lat 90. w przedstawieniu artystycznym
„Moda ze szczerych chęci”.
Nie

900

26.10.2018

26.10.2018

23.11.2018 Justyna Woźniak

26.10.2018

26.10.2018

13.11.2018 Maria Bulikowska

29.10.2018

29.10.2018

12.11.2018 Wojciech Roszkowski

31.10.2018

31.10.2018

25.11.2018 Milena Staszuk

31.10.2018

31.10.2018

25.11.2018 Delfina Wilkońska

Opracowanie kreacji graficznej XIII Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje.
Opracowanie tekstu wprowadzającego do
publikacji „Cele bezpieki. Areszt Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1954 –
przewodnik”.
Opracowanie i artystyczne wykonanie ról:
Dziewczyny lat 50. i Kobiety lat 60. w
przedstawieniu artystycznym „Moda ze szczerych
chęci”.
Artystyczne wykonanie ról: Dziewczyny lat 80. i
Dziewczyny lat 40. w przedstawieniu
artystycznym „Moda ze szczerych chęci”.

25.11.2018 Piotr Sędkowski

Opracowanie i artystyczne wykonania ról:
Bikiniarza i Mężczyzny lat 20. w przedstawieniu
artystycznym „Moda ze szczerych chęci”.

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

31.10.2018

25.11.2018 Helena Gandżalian-Pisarek

31.10.2018

31.10.2018

25.11.2018 Maciej Kozak

300

31.10.2018

31.10.2018

25.11.2018 Kamila Kuboth-Schuchardt

31.10.2018

31.10.2018

25.11.2018 Aleksandra Dzierżawska

31.10.2018

31.10.2018

25.11.2018 Magdalena Fejdasz

31.10.2018

31.10.2018

16.11.2018

16.11.2018

Opracowanie i artystyczne wykonanie ról:
Dziewczyny z ulicy w latach 50. i Dziewczyny z
ulicy w latach 60. w przedstawieniu artystycznym. Nie
Opracowanie i artystyczne wykonanie ról:
Dziewczyny lat 80. i Dziewczyny lat 90. w
przedstawieniu artystycznym „Moda ze szczerych
chęci”.,
Nie
Opracowanie i artystyczne wykonanie ról: Kobiety
w bieliźnie w latach 20. oraz Kobiety lat 50. w
przedstawieniu artystycznym „Moda ze szczerych
chęci”.
Nie

Opracowanie i artystyczne wykonanie ról: Kobiety
lat 40. i Kobiety lat 70. w przedstawieniu
25.11.2018 Daniela Komędera-Miśkiewicz artystycznym „Moda ze szczerych chęci”.
Nie
Przygotowanie i reżyseria dźwięku w trakcie
imprezy „Daj mi te noc. Dancing spod ciemnej
23.11.2018 Robert Adamski
gwiazdy”.
Nie

16.11.2018

16.11.2018

25.11.2018 Agnieszka Wąsikowska

16.11.2018

16.11.2018

25.11.2018 Wojciech Wachowicz

01.10.2018

01.10.2018

17.11.2018 Jan Bilejczyk

Autorski wybór materiałów tekstowych oraz
wideo, ich artystyczne opracowanie oraz
przygotowanie scenopisu przedstawienia
artystycznego 'Moda ze szczerych chęci'.
Wykonanie oprawy plastycznej oraz reżyserii.
Nie
Opracowanie i artystyczne wykonanie ról:
Mężczyzny w latach 50. oraz Mężczyzny lat 70. w
przedstawieniu artystycznym „Moda ze szczerych
chęci”.
Nie
Konwersja z 2D na 3D 50 szt. fotografii na
potrzeby organizacji wystawy „PATRZ I SŁUCHAJ.
PRACE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW „PORTRET
DOKUMENTALNY” wraz z wykonaniem masek
roboczych
Nie

300

300

300

300

1 000,00

9 400,00

450

3 500,00

01.10.2018

01.10.2018

03.10.2018 Władysław Bułhak

01.10.2018

01.10.2018

14.10.2018 Krzysztof Polak

Utwór w postaci autorskiego opracowania
zagadnień dotyczących losów Kazimierza
Leskiego, w ramach promocji komiksu Bradl tom
3.
Adaptacja pomieszczeń toalety w budynku C
Muzeum Powstania Warszawskiego na cele
biurowe

12.11.2018 Maria Bulikowska

02.10.2018

03.10.2018

Nie

550

Nie

7 600,00

Zaprojektowanie i przygotowanie animacji oraz
przygotowania do druku rysunków postaci i
elementów stylizowanej architektury tworzących
identyfikację wizualną scenografii dancingu pn.:
„Daj mi tę noc. Dancing spod ciemnej gwiazdy”
Nie

4 500,00

02.10.2018

02.10.2018

14.10.2018 Michał Szlaga

02.10.2018

02.10.2018

14.10.2018 Grzegorz Kapla

03.10.2018

03.10.2018

05.11.2018 Anna Piwowar

Wykonanie autorskiego retuszu kolorystycznego i
ujednolicenia barwnego fotografii bohaterów
wystawy „Patrz i słuchaj. Prace uczestników
warsztatów z „Portretu dokumentalnego”.
Nie
Opracowanie merytoryczne biogramów
bohaterów wystawy „Patrz i słuchaj. Prace
uczestników warsztatów z „Portretu
dokumentalnego”'.
Nie
Projekt graficzny kartki świątecznej 2018 r.,
projekt graficzny kartki – zaproszenia na
spotkanie opłatkowe oraz projekt graficzny
folderu ze zdjęciem ze spotkania Powstańców z
Prezydentem RP
Nie

31.12.2018 Anna Rzeźnik

Opracowanie koncepcji oraz wykonanie projektu
funkcjonalnego lokalu położonego w Warszawie,
w Alejach Jerozolimskich 51, na potrzeby
działalności Fotoplastikonu Warszawskiego.
Nie

03.10.2018

03.10.2018

1 170,00

880

1 760,00

24 500,00

08.10.2018

08.10.2018

23.10.2018 Jerzy Skakun

10.10.2018

10.10.2018

31.10.2018 Martyna Goździuk

24.10.2018

24.10.2018

23.11.2018 Weronika Lubowicz-Zając

24.10.2018

24.10.2018

23.11.2018 Artur Gierczak

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

24.10.2018

Opracowanie graficzne wystawy Patrz i Słuchaj –
prac uczestników warsztatów z Portretu
dokumentalnego, organizowanej w ramach
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”
Opracowanie redakcyjne i przełożenie
dostarczonych tekstów na gwarę warszawską na
potrzeby organizacji imprezy „Dancing spod
ciemnej gwiazdy”
Stworzenie autorskiego aranżu partii wokalnych
do koncertu „Daj mi tę noc. Dancing spod
ciemnejgwiazdy” oraz udział w próbach. Występ
artystyczny podczas koncertu Festiwalu Niewinni
Czarodzieje.
Stworzenie autorskiego aranżu na gitary do
koncertu „Daj mi tę noc. Dancing spod
ciemnejgwiazdy” oraz udział w próbach. Występ
artystyczny podczas koncertu.

Nie

4 180,00

Nie

250

Nie

3 000,00

Nie

1 400,00

Stworzenie autorskiego aranżu na gitarę basową
do koncertu „Daj mi tę noc. Dancing spod
ciemnejgwiazdy” oraz udział w próbach. Występ
23.11.2018 Marcin Murawski
artystyczny podczas koncertu.
Nie
Stworzenie autorskiego aranżu na perkusję do
koncertu „Daj mi tę noc. Dancing spod
ciemnejgwiazdy” oraz udział w próbach. Występ
23.11.2018 Fryderyk Franciszek Młynarski artystyczny podczas koncertu.
Nie

23.11.2018 Wiesław Wysocki

Stworzenie autorskiego aranżu na saksofony do
koncertu „Daj mi tę noc. Dancing spod
ciemnejgwiazdy” oraz udział w próbach. Występ
artystyczny podczas koncertu.

Nie

1 400,00

1 400,00

1 300,00

03.09.2018

03.09.2018

30.01.2019 Marek Oleksicki

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci narysowania
graficznej historii (komiksu) tomu 4 serii – jako
kontynuacji wydawniczej BRADL, której kanwą
będą autentyczne wątki z życia Kazimierza
Leskiego – w oparciu o dostarczony przez
Zamawiającego opis fabuły i scenariusza
autorstwa Tobiasza Piątkowskiego. Tom 4 będzie
składał się z 2 zeszytów komiksowych, w tym
każdy z zeszytów osiągnie nie mniej niż 22 strony,
co oznacza, że album będzie liczył nie mniej niż 44
strony (nie licząc: okładek, stron redakcyjnych,
stron związanych z promocją projektu). Autor
zobowiązuje się w szczególności do narysowania
siódmego zeszytu komiksowego wraz z okładką
zeszytową oraz naniesieniem koloru oraz
przygotowaniem animacji flashowej na potrzeby
promocji zeszytu w mediach społecznościowych. Nie

13 000,00

07.05.2018

21.06.2018

19.12.2018

07.05.2018

21.06.2018

19.12.2018

29.03.2019 Kamil Piskała

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zamawiającego dzieła w postaci
sporządzenia redakcji technicznej i weryfikacji
poprawności przepisania tekstu do wydawnictwa
pod roboczym tytułem: 'Powstanie Warszawskie
w dokumentach źródłowych.' (tom 1, cz. 1).
Objętość tekstu: maksymalnie 400 stron
przeliczeniowych (1800 znaków na stronę).
Redakcja techniczna dokumentu źródłowego
polega na precyzyjnym zaznaczeniu wszystkich
interwencji w oryginalną strukturę dokumentu,
wprowadzenie tekstu zmieniającego dokument
pierwotny, stworzenie systemu technicznych
przypisów literowych, punktowych i cyfrowych.
Weryfikacja oznacza porównanie tekstu
pierwotnego z tekstem wprowadzonym do wersji
edycji.
Nie

31.01.2019 Michał Olszański

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci autorskiego
opracowanie treści do przewodnika-katalogu po
ekspozycji „Cele bezpieki” w dawnym areszcie
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, na
podstawie dostarczonych przez Zamawiającego
materiałów oraz materiałów własnych.

Nie

7 700,00

31.12.2019 Andor Sp. z o.o,

Stała obsługa serwisowa 4 szt. Kopiarek firmy
Toshiba, 1 szt. Kopiarki Samsung. Naprawa
sprzętu w przypadku jego uszkodzenia. Oddanie
w dzierżawę Zamawiającemu (tj Mpw) do
korzystania - 3 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych
:Toshiba e-Studio 2820C- 2 szt oraz świadczenia
pełnej obsługi serwisowej tych urządzeń.

Nie

36 000,00

10 000,00

03.12.2018

Umowa na podłączenie i monitorowanie systemu
sygnalizacji pożaru. Termin rozpoczęcia
monitorowania od 01 stycznia 2019 r.
Nie

04.12.2018

31.12.2019 NOMA2 Sp. z o.o.

29.11.2018

29.11.2018

Eduard Van Der Steen HCI SP.
31.12.2019 Komandytowa

13.11.2018

13.11.2018

16.11.2018 Agora SA

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa
artykułów czystościowych do siedziby Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie
Objęcie przez 'Co jest grane 24' patronatu
prasowego nad wydarzeniem XIII Festiwal
Warszawski 'Niewinni Czarodzieje, który odbędzie
się w dniach 18-25.11.2018 r
Nie

05.12.2018 Agora SA

Patronat prasowy nad wydarzeniem XIII Festiwal
Niewinni Czarodzieje w dniach 18-25.11.2018 r. Nie

Otwarta Forma Edyta
21.12.2018 Siemieniuk
Soundgarden audioguidance
31.07.2019 GmbH

Wykonanie utworu w postaci stworzenia projektu
koncepcji instalacji pod roboczą nazwą 'Zielona
Syrenka', zwanej instalacją , która w szczególności
zostanie posadowiona przy Pl. Narutowicza w
ramach przebudowy placu realizowanej przez m.
st. Warszawa. Wykonanie umowy do dnia
21.12.2018
Nie
Świadczenie usług napraw serwisowych 120 szt.
Audioprzewodników AureaPlus.
Nie

14.11.2018

14.11.2018

13.12.2018

13.12.2018

14.12.2018

14.12.2018

5 904,00

28 764,29

5 535,00

7 380,00

3 500,00
7 250,00

17.12.2018

31.12.2019 Artcomfort Sp. z o.o.

28.11.2018

28.11.2018

Stowarzyszenie Pracowna
Etnograficzna im. W.
16.12.2018 Dynowskiego

28.11.2018

28.11.2018

Studio Wysoczyński Łukasz
15.12.2018 Wysoczyński

Umowa na serwis i konserwację urządzeń w
Budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. Serwis
odbywać się będzie 2 razy w roku i będzie
obejmować: czyszczenie/ wymiana filtrów
powietrza, usuwanie stwierdzonych w trakcie
usterek, przegląd instalacji kanałowej,
sprawdzanie stanu silnika, prowadzenie kart
kontroli urządzeń, sporządzanie protokołu
usterek, alarmów czy przeprowadzonych napraw,
sprawdzanie drożności układu odprowadzania
skroplin.
Nie
Zapewnienie poprowadzenia autorskiego
spotkania dla dzieci w wieku 5-10 lat 'LENIWA
NIEDZIELA Z TRADYCJAMI
BOŻONARODZENIOWYMI' w Fotoplastikonie
Warszawskim
Nie
Wykonanie elementów ekspozycji do wystawy
'Poczta Polowa' w MPW. Autorski projekt
koncepcyjno-techniczny przebudowy ekspozycji
'Poczta Polowa', wykonanie i montaż ekspozycji
zgodnie z projektem zaakceptowanym przez
Zamawiajacego.
Nie

10.12.2018

Studio Wysoczyński Łukasz
31.01.2019 Wysoczyński

Przeprojektowanie, przebudowa i naprawa 41
sztuk szufladek na ekspozycji stałej w MPW.

Nie

22 051,53

31.12.2019 Emart Synergia Sp. z o.o.

Świadczenie usługi hostingu serwisu
internetowego 1944.pl.( zwanego dalej ' Serwis
WWW') na V-serwerze dedykowanym.
Świadczenie przez Dostawcę usługi na rzecz
Abonenta opieki administracyjnej.

Nie

16 000,00

17.12.2018

10.12.2018

04.12.2018

04.12.2018

6 765,00

300

31 500,00

10.12.2018

10.12.2018

31.12.2019 GARMOND PRESS

10.12.2018

10.12.2018

31.12.2020 Netia S. A.

Prenumerata i dostawa prasy coedziennej i
specjalistycznej dla potrzeb Muzeum Powstania
Warszawskiego 2019 roku. Umowa będzie
realizowana od 01 stycznia 2019 do dnia 31
grudnia 2019 r.
Umowa o świadczenia usług
telekomunikacyjnych.

Nie

25 000,00

Nie

14 760,00

13.12.2018

13.12.2018

31.12.2019 Nicoma Sp. z o.o.

03.12.2018

03.12.2018

ZA Agencja Aktorów i
10.12.2018 Realizatorów Filmowych

17.12.2018

17.12.2018

31.12.2018 Point Sp. z o.o.

Sprawowanie stałego nadzoru i serwisowania
oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz
sieciowego w zakresie i na zasadach zgodnych z
wykupionym pakietem. Umową objęty jest pakiet
programów Sage Symfonia ERP. Okres
obowiązywania umowy od 01.01.2019 do
31.12.2019 r.
Nie
Umowa na udział artystki Agaty Kuleszy Figurskiej w koncercie Młynarski - Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis 'Fogg - pieśniarz
Warszawy', który odbędzie się 10.12.2018 w
Studiu koncertowym im. Lutosławskiego w
Warszawie.
Nie
MPW zamawia zakup i dostarczenie licencji :
Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam
Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle aktualizacja roczna
Nie

31.12.2018 ZGODA PROJEKT SP Z O.O.

Na potrzeby realizacji wystawy pokonkursowej
realizowanej w ramach konkursu na rozbudowę i
modernizacje muzeum. MPW zamawia
zaprojektowanie, przygotowanie do druku oraz
wydruk wraz z dostarczeniem plansz
konkursowych na piance PCV 5 mm.
Nie

1 200,00

27.11.2018 MROTEK MARIUSZ MROTEK

Zaprojektowanie nośników reklamowych albumu
muzycznego Młynarski - Masecki Jazz Camerata
Varsoviensis pt. 'Fogg - pieśniarz Warszawy'
Nie

1 691,00

19.12.2018

22.11.2018

19.12.2018

22.11.2018

30 000,00

4 305,00

3 630,00

08.11.2018

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z Bajka
Indiańską' w Fotoplastikonie Warszawskim w dniu
18.11.2018
Nie
Poprowadzenie spotkania dla dzieci w wieku 5-10
lat 'LENIWA NIEDZIELA Z KSIĄŻKĄ' w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie
Przeprowadzenie spotkania z cyklu 'Fotograf w
podróży', organizowanego 06.12.2018 roku w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

08.11.2018

18.11.2018 Stowarzyszenie Zielona Grupa

28.11.2018

28.11.2018

Dziki Tymianek Justyna
09.12.2018 Bednarek

29.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

28.11.2018

Circle K Polska Sp. z o.o. Circle Umowa sprzedaży bezgotówkowej w systemie
31.12.2019 K International Card Center AB Routex - zakup paliwa dla MPW
Zakup i dostawa mikroskopu stereoskopowego
diagnostycznego z wyposażeniem pomiarowym
do MPW, wraz z montażem i szkoleniem dla
15.12.2018 Opta Tech Sp. z o.o.
pracowników

03.11.2018
21.11.2018

03.12.2018
21.11.2018

06.11.2018

06.11.2018

06.12.2018 Tres Colores
Przedsiębiorstwo Handlowe
EWAPOL Józef Kwiatkowski
31.12.2019 Józef Kwiatkowski

738

500

Nie

55 350,00

Nie

50 000,00

Nie

22 917,60

Koncert Fogg pieśniarz Warszawy, który odbędzie
się 10.grudnia 2018 r. W Studiu Koncertowym
10.12.2018 Toinen Music Mariusz Nowicki Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego.
Nie
10.12.2018 FOTO-PLUS
Zakup sprzętu komputerowego.
Nie

28 843,50
23 669,00

Pracownia Projektowa Maria
24.11.2018 Jankowska

Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych.

600

Wykonanie projektu scenografii na koncert 'Nie
bój się fał' Skubasa z gościnnym udziałem
Wojciecha Waglewskiego oraz Silent Disco
organizowany w ramach XIII Festiwalu
Warszawskiego 'Niewinni Czarodzieje' Koncert
odbędzie się 24 listopada 2018 r.

Nie

3 800,00

06.11.2018

06.11.2018

06.11.2018

06.11.2018

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie Spółka
31.12.2019 Akcyjna

Umowa obejmuje zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków na podstawie ustawy z
dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Nie

95 040,00

BROTHERS IN ARTS ANTONI
24.11.2018 ROSOCHACKI

Organizacja imprezy pt. ' Nie bój się fal. Skubas z
gościnnym udziałem Wojciecha Waglewskiego
oraz Silent Disco', która odbędzie się podczas 13.
Festiwalu Warszawskiego 'Niewinni Czarodzieje'
w dniu 24.11.2018 r.
Nie

12 500,00

06.11.2018

06.11.2018

Tramwaje Warszawskie Sp. z
15.12.2018 o.o.

07.11.2018

07.11.2018

13.11.2018 Animuje. com Bartosz Bąk

08.11.2018

08.11.2018

13.11.2018 Animuje. com Bartosz Bąk

Usługa reklamowa polegajaca na udostępnieniu
czasu emisyjnego do wyemitowania na wszystkich
dostepnych ekranach LCD w wagonach
tramwajowych w okresie 17.11.2018 do dnia
15.12.2018r. Na kampanię ANODA.
Nie
Przygotowanie spotów reklamujących XIII
Festiwal Niewinni Czarodzieje w formatach
emisyjnych dla : Warexpo, Tramwaje
Warszawskie, Stroer, spoty do mediów
społecznościowych
Nie
Przygotowanie spotów reklamujących VIII edycję
Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody'. Wykonanie
umowy do dnia 13.11.2018 r.
Nie

Fundacja Universitatis
24.11.2018 Varsoviensis

Przedmiotem umowy jest współpraca stron
mająca na celu przygotowanie i przeprowadzenie
imprezy zamkniętej pt. KONCERT Skubasa // XIII
Festiwal Warszawski Niewinni Czarodzieje w dniu
24 listopada 2018 r.
Nie

08.11.2018

08.11.2018

4 704,75

4 674,00

2 337,00

21 525,00

08.11.2018

09.11.2018

09.11.2018

09.11.2018

14.11.2018

08.11.2018

09.11.2018

09.11.2018

09.11.2018

14.11.2018

23.11.2018 Quantoo Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
informatycznych w zakresie wprowadzania
poprawek wizualnych ( graficznych) po testach
serwisu internetowego MPW www.1944.pl
zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez
Zamawiającego oraz wdrożenie zmian w
funkcjonowaniu serwisu z tego wynikających.

Nie

9 348,00

15.12.2018 Superskrypt Sp. z o.o. sp. k.

Wykonanie nowych elementów do instalacji
multimedialnej '1944/Topografia' (dodanie
kolejnych dat i wydarzeń do animacji,
uzupełnienie napisów i oznaczeń na mapowaniu
na makiecie, sparowanie ścieżki dźwiękowej z
animacją, orientacja mapy na makiecie).

Nie

28 290,00

23.11.2018 Elmusic Jakub Lubowicz

Udział w koncercie podczas imprezy imprezy pn.
'Daj mi te noc. Dancing spod ciemnej gwiazdy' w
ramach XIII Festiwalu Niewinni Czarodzieje, który
odbędzie się w dniu 23.11.2018 w Warszawie na
Hali Mińska 65.
Nie

15 000,00

AM! Media Katarzyna
25.11.2018 Pakosińska Basilashvili

Prowadzenie wydarzenia tj. imprezy pt. 'Moda ze
szczerych chęci - warszawska ulica na wybiegu',
która odbędzie się podczas XIII Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje w dniu 25
listopada 2018 r.
Nie

6 150,00

Tramwaje Warszawskie Sp. z
16.12.2018 o.o.

Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu
czasu emisyjnego do wyemitowania materiału na
wszystkich dostępnych ekranach LCD
zamontowanych w wagonach tramwajowych w
okresie 19.11.2018 do dnia 16.12.2018 na
potrzeby kampanii 'Fogg - pieśniarz Warszawy'.
Nie

4 704,75

15.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

22.11.2018

22.11.2018

15.11.2018

Stowarzyszenie Inicjatyw
18.11.2018 Twórczych Windą w bok

Napisanie scenariusza oraz artystycznego
wykonania przez Klub Komediowy spektaklu pt.
'Mroczny market czyli handel po zmroku ' na
Bazarze Różyckiego w Warszawie.

Nie

12 200,00

24.11.2018 ART 2 Paweł Walicki

Gościnny udział Wojciecha Waglewskiego e
duecie ze Skubasem podczas koncertu 'Nie bój się
fal' w ramach XIII festiwalu Niewinni Czarodzieje. Nie

6 150,00

Styl Productions Paweł
09.12.2018 Fabianek

Dzieło w postaci filmu - relacji promującego
dancing odbywający się w ramach Festiwalu
Warszawskiego 'Niewinni Czarodzieje' w dniu 23
listopada 2018 r. , przy użyciu profesjonalnego
sprzętu rejestrującego. Dzieło ma zawierać ujęcia
filmowe z wydarzenia relacjonującego jego
przebieg.
Nie

3 690,00

20.11.2018 Maciej Bronarski

Zakup : 7 negatywów fotografii z uroczystości 37.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w
1981 roku autorstwa sprzedawcy.
Nie

1 050,00

21.11.2018

21.11.2018

03.12.2018 Piotr Capała

30.11.2018

30.11.2018

12.12.2018 Andrzej Miedziński

Zakup: 1) Niemiecki album fotograficzny z II
wojny światowej( fotografie z terenu
Generalnego Gubernatorstwa), 2) Niemiecki
album fotograficzny z II wojny światowej,należący
do żołnierza 8 Armii, 3) List niemieckiego
żołnierza z dn.17.08.1944 r. dotyczący m.in. walk
w czasie Powstania Warszawskiego, 4) Niemiecki
album fotograficzny z okresu I wojny światowej. Nie
Kolekcja 20 szt oryginalnych szklanych stereopar
przedstawiających Kraków przed II wojną
światową.
Nie

15 788,00

738

03.10.2018

03.10.2018

Jakub Stańczyk Stanisław
31.12.2018 Augustin s.c.

Realizacja, dostawa i montaż elementów
wyposażenia i scenografii wystawy muzealnej
Cele bezpieki, poświęconej pamięci ofiar reżimu
komunistycznego w dawnym areszcie śledczym w
Ministerstwie Sprawiedliwości al. Ujazdowskie 11
z Warszawie.
Nie

519 060,00

25.10.2018

25.10.2018

Systemy Alarmowe Instalacje
30.11.2018 Elektryczne Montaż

19.11.2018

19.11.2018

31.12.2018 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

Modernizacja systemu Telewizji Dozorowej
(CCTV) wraz z wymianą urządzeń w budynkach
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie Nie
Wykonanie i dostawa 3 rodzajów magnesów
(prostokątne z nadrukiem, prostokątne BRADL,
małe okrągłe)
Nie

30 381,00

Nie

17 218,00

Druk wraz z dostawą kartki bożonarodzeniowej Nie
W ramach działań promocyjnych towarzyszących
13. Festiwalowi Niewinni Czarodzieje:
Zorganizowanie emisji spotu reklamowego w
kinach sieci KinAds w bloku specjalnym w
terminie, 16.11.2018-23.11.2018, ekspozycja
ulotek z programem Festiwalu na terenie kin
objętych kampanią, bezpłatna ekspozycja 6
plakatów na terenie kin objętych kampanią,
bezpłatna promocja Festiwalu na wszystkich
stronach ww. kin objętych akcją oraz profilach na
Facebooku
Nie

6 519,00

21.11.2018

21.11.2018

31.12.2019 Graffiti BC Sp. z o.o.

Druk wraz z sukcesywną dostawą newslettera (11
wzorów, w sumie 96 000 szt)
Nie

23.11.2018

23.11.2018

Kowalcze Małgorzata Zakład
31.12.2018 Poligraficzny SINDRUK

Druk wraz z dostawą materiałów poligraficznych

19.11.2018

19.11.2018

30.11.2018 Maria Sędkowska Sitodruk

16.10.2018

16.10.2018

30.11.2018 KinAds sp z o.o. sp.k.

153 750,00

27 429,00

6 081,30

17.10.2018

17.10.2018

25.10.2018

25.10.2018

Emisja reklamy Digital Metro oraz ekspozycja RM pakiet mini w ramach kampanii reklamowej
Festiwalu 'Niewinni Czarodzieje' Termin emisji: 1519.11.2018r.
Nie

17.10.2018

Ströer Media Sp. z o.o. Sp.
30.11.2018 Komandytowa

17.10.2018

Muzeum Historii Fotografii im. Umowa na digitalizację zespołu negatywów i
20.12.2018 W. Rzewuskiego w Krakowie
diapozytywów.

25.10.2018

10.10.2018

16 254,49

Nie

13 875,00

Stołeczne Przedsiębiorstwo
Usług Plastycznych i Wystaw
Artystycznych WAREXPO Sp. z
30.11.2018 o.o.

Przeprowadzenie kampanii reklamowo informacyjnej XIII edycji Festiwalu Niewinni
Czarodzieje na słupach ogłoszenioworeklamowych typu Metropolis zlokalizowanych na
obszarze aglomeracji warszawskiej , poprzez
umieszczanie na nich plakatów w okresie od dnia
16.11 do dnia 30.11.2018 r., udostępnienie
powierzchni ekspozycyjnej na 3 ekranach w
Galerii multimedialnej na stacji Metra
Świętokrzyska w celu publikacji niekomercyjnych
materiałów multimedialnych w okresie od dnia
12.11. do 25.11.2018 r.,
Nie

8 628,45

Stołeczne Przedsiębiorstwo
Usług Plastycznych i Wystaw
Artystycznych WAREXPO Sp. z
30.11.2018 o.o.

Przeprowadzenie kampanii reklamowo informacyjnej VIII edycji Nagrody im. Jana
Rodowicza 'Anody' na słupach ogłoszeniowo reklamowych typu Metropolis zlokalizowanych na
obszarze aglomeracji warszawskiej , poprzez
umieszczanie na nich plakatów w okresie od dnia
16.11 do dnia 30.11.2018, udostepnienie
powierzchni ekspozycyjnej na 3 ekranach w
Galerii multimedialnej na stacji Metra
Świętokrzyska, w celu publikacji niekomercyjnych
materiałów multimedialnych w okresie 12.11 do
dnia 28.11.2018 i w terminie 03.12 - 13.12.2018 r. Nie

6 900,30

29.10.2018

29.10.2018

30.10.2018

05.11.2018

05.11.2018

29.10.2018

29.10.2018

30.10.2018

05.11.2018

05.11.2018

23.11.2018 Tomasz Nagler

Wykonanie przez artystę utworu z repertuaru
artysty podczas imprezy w ramach XIII
Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje
pn. 'Daj mi te noc. Dancing spod ciemnej gwiazdy'
, który odbędzie się w dniu 23.11.2018 o godzinie
20.00 w Warszawie na terenie Hali Drukarnia przy
ul. Mińskiej 65.
Nie

Lift Service Komponenty Sp. z
30.11.2018 o.o.

Prace polegające na dostawie dźwigu (VIMEC
E07) dla osób niepełnosprawnych przy wejściu
głównym do Muzeum w budynku A

Nie

104 673,00

Tramwaje Warszawskie Sp. z
25.11.2018 o.o.

Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu
czasu emisyjnego do wyemitowania materiału na
wszystkich dostępnych ekranach LCD
zamontowanych w wagonach tramwajowych w
terminie od dnia 09.11.2018 do dnia 25.11.2018
r. na kampanię 'Niewinni Czarodzieje'
Nie

4 243,50

24.11.2018 Mińska 65 Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest jest świadczenie usług
oraz udostępnienie pomieszczeń w dniu 22 - 24
listopada 2018 r. w celu zorganizowania
wydarzenia pod nazwą 'Dancing Niewinni
Czarodzieje' w obiekcie położonym przy ul.
Mińskiej 65 w Warszawie.

Nie

26 568,00

18.11.2018 FHU STYL

Dostarczenie, zamontowanie i udostępnienie Hali
namiotowej (bankietowej) na Bazar Różyckiego w
ramach wydarzenia : Spektaklu w dniu
18.11.2018 r.
Nie

8 241,00

3 444,00

12.11.2018

12.11.2018

15.11.2018

15.11.2018

Najem powierzchni klubu SEN, zapewnienie
obsługi baru, szatni , toalet i ochrony, sprzątanie
klubu po wydarzeniu. Usługi będą realizowane w
ramach XIII Festiwalu 'Niewinni Czarodzieje',
podczas wydarzenia 'Ja nie chcę spać'
22.11.2018 SEN WARSAW SP. Z O.O. SP.K. odbywającego się w dniu 22.11.2018 r.
Nie
Najem pomieszczeń znajdujących się w budynku
06, tzw. Szarotce posadowionym na
nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.
Racławickiej 99, w celu zorganizowania pokazu
mody od dnia 25 listopada 2018 do 26 listopada
26.11.2018 GW SP. Z O.O.
2018 r.
Nie

10.10.2018

10.10.2018

15.10.2018 Piotr Capała

25.10.2018

25.10.2018

31.10.2018 Czesław Apiecionek

31.10.2018

31.10.2018

14.11.2018 Piotr Capała

17.09.2018

17.09.2018

21.10.2018 Jakub Żurawski

17.09.2018

17.09.2018

20.09.2018 Brzmi Dobrze Michał Kupicz

Zakup: 1)Album żołnierza Dywizji SS Totenkopf
(fotografie z Warszawy z początku lat 40-tych XX
w. oraz z okresu ataku na Związek Sowiecki, 2)
Album niemieckiego żandarma (fotografie z
Warszawy i okolic oraz Aten i z terenów Rosji)
Zakup: obiekty - 24 szt. prasy okupacyjnej z
okresu 1943 - 1945
Zakup: Niemiecki album fotograficzny z okresu I
wojny światowej

5 658,00

7 999,99

Nie

10 105,00

Nie

2 160,00

Nie

8 793,50

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
na rzecz Zamawiającego przez Ewę Kołaczyńską
dzieła w postaci poprowadzenia autorskiego
spotkania dla dzieci w wieku 5-10 lat : 'LENIWA
NIEDZIELA W PARKU KIESZONKOWYM ' w
Fotoplastikonie Warszawskim Wykonawca
zobowiązuję się wykonać umowę w dniu
21.10.2018 r.
Nie
Mastering dźwięku na płycie winylowej 'Fogg pieśniarz Warszawy' - Młynarski - Masecki Jazz
Camerata Varsoviensis
Nie

350

500

24.09.2018

01.10.2018

01.10.2018

24.09.2018

04.10.2018 MROTEK MARIUSZ MROTEK

Zaprojektowanie layoutu albumu muzycznego
Młynarski - Masecki Jazz Cantata Varsoviensis pt.
'Fogg - pieśnierz Warszawy' wydawanego na
płycie winylowej przez MPW. Umowa wraz z
przeniesieniem własności egzemplarzy dzieła oraz
autorskich praw majątkowych do dzieła na
wszystkich polach jego eksploatacji oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego.
Nie

1 476,00

01.10.2018

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
utworu ze swojego repertuaru podczas imprezy w
ramach XIII Warszawskiego Festiwalu Niewinni
Czarodzieje pn. 'Daj mi te noc. Dancing spod
Agencja Artystyczna HF Halina ciemnej gwiazdy', który odbędzie się w dniu
23.11.2018 Frąckowiak
23.11.2018 r.
Nie

2 500,00

01.10.2018

14.10.2018 MOS Technika Klimatyzacja

06.09.2018

06.09.2018

23.09.2018 Stowrzyszenie Zielona Grupa

17.09.2018

17.09.2018

20.09.2018 Radosław Bolałek Hanami

Wykonanie prac naprawczych agregatorów :
TRANE R w Bud. B oraz SPLIT w serwerowni Bud.
A, polegające na dostawie i wykonaniu wymiany
(na nowy) i utylizacji (starego) czynnika
chłodniczego i wykonaniu wszelkich czynności
technologicznych z tym związanych.

Nie

Poprowadzenie autorskiego spotkania przez
Panią Marię Ratajczak. Spotkanie z dziećmi w
wieku 5-10 lat 'Leniwa Niedziela z Japońską bajką
i origami' w Fotoplastikonie Warszawskim. Czas
trwania spotkania 90 minut
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania pt. 'Kultura
na widelcu' w Fotoplastikonie Warszawskim w
dniu 20.09.2018 r.
Nie

19 092,68

600

600

18.09.2018

24.09.2018

25.09.2018

01.08.2018

14.12.2018

20.12.2018

Tres Colores Katarzyna
07.10.2018 Biernacka

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat pt. 'Leniwa Niedziela z wyprawą
do tropikalnego lasu Ameryki Środkowej' w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

29.09.2018 Drukarnia Dimograf Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest wydrukowanie i
dostarczenie 1000 egzemplarzy 'Warszawskiego
przewodnika wiślanego' autorstwa Dariusza
Bartosiewicza, wydawanego przez Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Nie

22 575,00

Elmusic Jakub Lubowicz Jakub
19.10.2018 Lubowicz

Udział w charakterze wykonawcy (piano) oraz
artystycznego wykonania partii instrumentalnych
podczas koncertu finalistów konkursu
'Pamiętajmy o Osieckiej', który odbędzie się 19
października 2018 w MPW.
Nie

1 353,00

01.08.2018

Studio Trendmarket Dorota
23.08.2018 Kamińska

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
przez Mariusza Stachowiaka dzieła w postaci
poprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
'Fotograf w podróży' w Fotoplastikonie
Warszawskim w dniu 23.08.2018
Nie

600

14.12.2018

SoftCOM Sp. j. Piotr Szuba
31.12.2019 Tomasz Wierzbowski

Umowa na wsparcie techniczne systemu Iksoris
(oprogramowania rezerwacji i sprzedaży biletów). Nie

16 383,60

31.12.2019 AMAD sp. z o.o.

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych , faksów i urządzeń biurowych
wielofunkcyjnych , oraz sukcesywna dostawa
fabrycznie nowych materiałów biurowych. Okres
obowiązywania umowy od dnia 02.01.2019 do
dnia 31.12.2019 r.
Nie

90 000,08

18.09.2018

24.09.2018

25.09.2018

20.12.2018

450

31.07.2018

31.07.2018

11.08.2018 Paweł Pstrokoński

21.11.2018

21.11.2018

31.12.2020 UPC Polska Sp. z o.o.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy czynności obejmujących
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
11.08.2018 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem 'Międzymoście należy do
ptaków') w ramach cyklu ornitologicznego
'Warszawa stroszy piórka' (seria 'Naturalnie
Warszawa').
Nie
Umowa abonamentowa na internet WI-fi dla
MPW
Nie

16.11.2018

16.11.2018

24.11.2018 Kayax Tomasz Grewiński

Umowa na wykonanie koncertu przez Radosława
Skubaji 'Skubas' w dniu 24.11.2018 w ramach
festiwalu Niewinni Czarodzieje
Nie

13.11.2018

13.11.2018

31.12.2018 Patrycja Orłowska

Zakup licencji do użycia fotografii ukazujących
warszawski odcinek rzeki Wisły.

28.11.2018

28.11.2018

Studio Wysoczyński Łukasz
15.01.2019 Wysoczyński

09.11.2018
30.11.2018

09.11.2018
30.11.2018

31.12.2019 USTRONIANKA sp. z. o. o.
31.12.2019 PGE Obrót S.A.

02.01.2019

02.01.2019

31.12.2019 Dux- Marcin Chodorowski

04.01.2019

04.01.2019

Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji
12.02.2019 PHU Viking Krzysztof Dziubiński oświetleniowej w Pracowni Konserwacji MPW.

04.01.2019

04.01.2019

31.12.2019 Biblioteka Narodowa

550
5 904,00

30 750,00

Nie

360

Nie

8 067,60

Nie
Nie

26 000,00
444 595,80

Nie

20 250,00

Nie

33 383,43

Umowa na usługę dezynfekcji masowej obiektów
Muzeum w laboratorium mikrobiologicznym.
Nie

7 995,00

Przeprojektowanie , przebudowa i naprawa 15
sztuk szufladek na ekspozycji stałej w MPW.
Dostawa wody pitnej, źródlanej Ustronianka w
butlach o pojemności 18.9 L
Sprzedaż energii elektrycznej.
Przeprowadzenie lekcji muzealnych dla dzieci i
młodzieży, poświęconych problematyce II wojny
światowej, okupacji ze szczególnym
uwzględnieniem Powstania Warszawskiego oraz
historii Warszawy.

04.01.2019

04.01.2019

14.01.2019

01.01.2019

14.01.2019

14.01.2019

Przeprowadzenie warsztatów introligatorskich w
zakresie obejmującym : opracowanie programu
kursu introligatorskiego oraz prowadzenie kursu
Introligatornia Tamara
w Pracowni Konserwacji Muzeum Powstania
18.06.2019 Obłamska-Rozmus
Warszawskiego.
Nie
Zakup bezprzewodowego systemu
wspomagającego przewodnika ATS 42
zawierającego: nadajniki z mikrofonem
przypinanym, odbiorniki ze słuchawką, walizki z
22.01.2019 HEXEBLAU Tomasz Zakrzewski ładowarką, akumulatory.
Nie
Zaprojektowanie i wykonanie trzech statuetek,
wykonanych z ciętych tafli szkła, przeznaczonych
RR Desing- Pracownia Twórcza dla laureatów VIII edycji Nagrody im. Jana
11.03.2019 Radosław Rolf
Rodowicza 'Anody'.
Nie

02.01.2019

Wielgus,Goldstein&Media
31.12.2019 Partners Rafał Wielgus

Usługi fotograficzne wykonywane stacjonarnie w
Pracowni MPW, fotografowanie spraw bieżących,
skanowanie obiektów poddanych konserwacji,
usługi fotograficzne wykonywane w związku z
dokumentowaniem wydarzeń i imprez
organizowanych przez MPW.
Nie

02.01.2019

02.01.2019

Instytut Monitorowania
31.12.2019 Mediów Sp. z o. o. Sp. k.

02.01.2019

02.01.2019

Instytut Monitorowania
31.12.2019 Mediów Sp. z o. o. Sp.k

14.01.2019

14.01.2019

08.09.2019 Paulina Rek-Gromulska

18.01.2019

18.01.2019

07.03.2019 Granna Sp. z o.o.

02.01.2019

Udostępnienie przez IMM - AMI do wyszukiwania
publikacji i materiałów w internecie.
Przygotowanie raportów analizujących obecność
w mediach informacji dotyczących haseł
Muzeum.
Stworzenie Projektu Identyfikacji Graficznej czyli
zespołu ściśle zdefiniowanych i powiązanych ze
sobą elementów mających za zadanie tworzyć
unikalny, a zarazem spójny wizerunek Pokoju na
Lato.
Wykonanie gry planszowej 'Kurierzy' w ilości 3000
egzemplarzy.

26 313,00

26 262,96

10 295,10

51 660,00

Nie

1 464,00

Nie

41 328,00

Nie

7 796,00

Nie

70 073,00

18.01.2019

21.01.2019

Delta Sp. Jawna Krentowski,
31.12.2019 Hus

21.01.2019

28.01.2019

04.02.2019

21.01.2019

27.01.2019

27.01.2019

21.01.2019

21.01.2019

31.12.2019

21.01.2019

21.01.2019

31.12.2019

14.01.2019

14.01.2019

24.02.2019

04.01.2019

04.01.2019

31.12.2019

15.02.2019

15.02.2019

22.02.2019

18.02.2019

18.02.2019

Usługa serwisowa okularów 3D służących do
projekcji filmu 3D 'Miasto Ruin' wraz z dostawą
baterii do okularów o parametrach technicznych.
Okres obowiązywania umowy od 21.01.2019 do
dnia 31.12.2019 r. albo do wyczerpania
określonej kwoty.
Nie

Poprowadzenie 4 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-10 lat: w tym 2 spotkania pt. 'Canaletto
po warszawsku'- oraz 2 spotkania pt. 'Modernizm
MARTA KOCHLEWSKA
Warszawski' w Fotoplastikonie warszawskim.
Poprowadzenie autorskiego scenariusza
spotkania dla dzieci w wieku 5-10 lat pt 'LENIWA
Tres Colores Katarzyna
NIEDZIELA Z MEKSYKIEM' w Fotoplastikonie
Biernacka
Warszawskiem
Systemy Alarmowe Instalacje Prowadzenie stałej konserwacji oraz
Elektryczne Montaż Jarosław wykonywanie stałych przeglądów systemów
Karakula
(SAP), (SSWiN), (CCTV), (SKD).
Interlift-Serwis s.c. Tomasz
Prowadzenie konserwacji, przeglądów oraz
Strzelec, Janusz Szewczak
pogotowia dźwigów w Muzeum.
Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'LENIWA NIEDZIELA Z KSIĄŻKĄ' Wydawnictwo Literówka Iwona Pewnego razu w Londynie' w Fotoplastikonie
Stabeusz
Warszawskim.
Publikacja ogłoszeń wymiarowych oraz
nekrologów (Ogłoszenie lub Ogłoszenia) w
'Gazecie Wyborczej', określenie tytułów
prasowych, zasięgów lub wydań objętych
Agora SA
niniejszą umową.
Zakup :Album fotograficzny adiutanta
Piotr Capała
feldmarszałka Waltera von Reichenau.

22.02.2019 Piotr Capała

20 000,00

Nie

1 000,00

Nie

450

Nie

35 184,84

Nie

23 343,35

Nie

400

Nie

18 450,00

Nie

8 208,00

Zakup :Prywatny Album niezidentyfikowanego
niemieckiego żołnierza przedstawiający kampanię
wrześniową w Polsce oraz okres okupacji.
Nie

4 000,00

03.07.2017

03.07.2017

Ale Piękny Świat Dorota
03.07.2017 Chojnowska

05.07.2017

05.07.2017

11.07.2017 Filmvision Studio Filmowe

Wykonawca wykona dzieło w postaci
opoprowadzenia autorskiego spotkania z cyklu
Fotograf w podróży w Fotoplastikonie w dniu
03.07.2017
Dzieło w postaci filmu promującego działalność
Pawilonu na Lato.

05.07.2017

ABN Studio Adrian
29.07.2017 Napiórkowski

06.07.2017

Wykonawca zobowiązuje się przygotować
autorskie zapowiedzi oraz prowadzenie akcji
muzycznej pt. Warszawiacy Śpiewają
nie/Zakazane Piosenki organiozwanej w dniu
01.08.2017 Frywolny Studio Tomasz Wolny 1.08.2017 z okazji 73 rocznicy wybuchu PW

10.07.2017

05.07.2017

06.07.2017

10.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

Nie

400

Nie

2 500,00

Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w
postaci uaktualnienia projektu graficznego ksiąg z
nazwiskami poległych Polaków oraz do
wyprodukowania 4 ksiąg do zamocowania na
pulpitach przy Murze Pamięci.
Nie

7 134,00

Nie

3 000,00

ABN Studio Adrian
24.07.2017 Napiórkowski

Wykonawca zobowiązuje się do wyprodukowania
26 plansz na potrzeby ogrodu różanego na
terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

18 942,00

AD4U.PL - ARTYKUŁY
24.07.2017 REKLAMOWE

Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w
postaci wykonania koszulek w kolorze czarnym z
nadrukiem obchodowych projektów graficznych
przeznaczonych do sprzedaży

27 755,89

Nie

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w
postaci opracowana scenariusza oprawy
wizualnej Koncertu Moniki Borzym ,, jestem
przesteń,,organizowanego w dniu 28.07.2017 na
teremie MPW , zaprojektowania elementów
scenografii, reżyserii światła,wykonania 12 klipów
wizualizacji, montaż i demontaż scenografii,
opracowania elementów specyfikacji technicznej
Fish Eye Paweł Pająk
dot. sprzetu oświetleniowego i medialnego.
Rosnowski Gift Sp. z o.o.
Wykonanie i dostawa znaczków typu 'Pins'
Organizacja i obsługa poczęstunku dla 3200 osób
Karczma w Miłosnej Jolanta
podczas obchodów 73. rocznicy Powstania
Fornowska
Warszawskiego
Sukcesywna dostawa materiałów poligraficznych
Wydawnictwo Garmond s.c. K. w postaci kartek z kalendarza i informacji
Głowik, A. Fajfer
dodatkowych
Wykonanie wraz z dostawą magnesów oraz
LEDIBERG sp. z o.o.
notesów z gumką

11.07.2017
12.07.2017

11.07.2017
12.07.2017

28.07.2017
29.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

31.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

31.12.2017

24.07.2017

24.07.2017

31.07.2017

16.08.2017

16.08.2017

Kowalcze Małgorzata Zakład
31.12.2017 Poligraficzny SINDRUK

13.07.2017

13.07.2017

Art. Music Agency Marcin
05.08.2017 Pawlak

27.07.2017

27.07.2017

20.08.2017 TUMUNDU Alicja Rapsiewicz

Nie
Nie

30 012,00
102 459,00

Nie

65 600,00

Nie

95 940,00

Nie

27 429,00

Wykonanie wraz dostawą folderu MPW oraz
przewodnika po MPW
Nie
Wykonania nagłośnienia oraz obsługa techniczna
i dzwiękowa podczas Mszy Świętej oraz
wykonanie nagłośnienia i oświetlenia podczas
Marszu Pamięci
Nie
Autorskie spotkaniew dla Dzieci w wieku 5-10 lat
pt. Leniwa niedziela z podróżą do Australii w
Fotoplastikownie Warszawskim w dniu
20.08.2017
Nie

22 902,00

7 380,00

600

17.07.2017

17.07.2017

02.08.2017 Fundacja Grupy PKP

18.07.2017

18.07.2017

28.07.2017 BORZYM MUSIC POLSKA

25.07.2017

25.07.2017

11.08.2017 Adam Zarzycki

11.07.2017

11.07.2017

23.07.2017

11.07.2017

11.07.2017

31.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

24.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

27.07.2017

17.07.2017

17.07.2017

17.07.2017

17.07.2017

Przedmiotem umowy jest określenie zasad
współpracy stron podczas organizacji akcji
WOLNOŚĆ ŁĄCZY akcji społecznej organizowanej
w dniu 1.08.2017 z okazji 73 rocznicy wybuchu
PW
Nie
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez
Artystów programu artystycznego
zatytułowanego JESTEM PRZESTRZEŃ w dniu
28.07.2017 o godz 21.00
Nie
Zakup obiektu - Gry planszowej - hodowla
zwierzątek.
Nie

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
przez Marię Oklejak dzieła w postaci
Agencja Autorska Autograf S.C. poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci
Gabriela Niedzielska Maria
w wieku 5-10 lat pt. Leniwa niedziela z
Olczyk
pocztówkami z wakacji, w Fotoplastikonie.
Nie
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.
o.
USŁUGA REKLAMOWA.
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci wykonania
koszulek w kolorze białym 250 szt-koszulki dla
BETA-BIS Agencja Reklamy
Wolontariuszy
Nie
Umowa określa zasady współpracy stron w
zakresie wykonamnia usług translatorskich z jęz.
Polskiego na jęz.ang na potrzeby wystawy 1000
TEXT
pamiątek
Nie

Wykonawca przyjmuje do wykonania śpiewanki
do wydarzenia Warszawiacy śpiewają
01.08.2017 OMIKRON Sp. z o.o.
nie/zakazane piosenki w dniu 01.08.2017
Projekt śpiewnika - na potrzeby akcji muzycznej
Popfabryka usługi dla ludzkosci Warszawiacy śpiewają nie/ zakazane piosenki
20.07.2017 Bartłomiej Felczak
organizowanej 1.08.2017

5 000,00

16 488,00
2 500,00

550
2 693,70

5 381,25

29 224,80

Nie

16 039,20

Nie

2 706,00

17.07.2017

17.07.2017

HEADMADE STUDIO MARCIN
19.07.2017 WŁADYKA

17.07.2017

17.07.2017

20.07.2017 TXT Magdalena Heliasz

Wykonawca wykona dzieło w postaci wykonania
projektów graficznych wraz z przygotowaniem do
druku. Plansze z kadrami z Filmu Powstanie
Warszawskie na rzecz wystawy w Ogrodzeie
Różanym na terenie MPW, bilet wstepu do
muzeum,wizytówki standardowe.
Nie
Wykonawca w ykona dzieło w postaci
przygotowania projektu graficznego materiałów
informacyjnych i promocyjnych Wiślanego Rajdu
rowerowego
Nie

24.07.2017 OSORNO Krzysztof Czeczot

Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie przez
Osorno na rzezc MPW Spotu radiowego oraz
Mastera dla Utworu dostarczonego przez
Muzeum odługości do 60 sekund
Nie

17.07.2017

17.07.2017

17.07.2017

17.07.2017

27.08.2017 IT-CREW Maciej Gosk

21.07.2017

21.07.2017

28.07.2017 Vox Dogs Filip Przybylski

24.07.2017

24.07.2017

25.07.2017 VIRGO PUTKIEWICZ

24.07.2017

CNC-FOTO-FILM Mariusz
31.07.2017 Pietranek

24.07.2017

Wykonawca wykona dzieło w postaci
zaktualizowania strony internetowej na potrzeby
gry miejskiej Twoja klisza z Powstania
organizowanej w ramach73 rocznicy wybuchu PW Nie
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzięło w
postaci opracowania scenariusza koncepcji
reżyserii i produkcji teledysku do utworu MUSZĘ
TO ZROBIĆ w wyk . M.Borzym
Nie
Wykonawca wykona dzieło w postaci wyboru i
montażu efektów dźwiękowych z filmu PW
Wykonawca wykona dzieło w postaci filmu
promujacego działalność Pawilonu na Lato przy
użyciu profesjonalnego sprzetu rejestrującego w
tym drona

2 706,00

1 845,00

7 380,00

615

11 070,00

Nie

615

Nie

1 000,00

24.07.2017

24.07.2017

05.08.2017 Tomasz Schimscheiner

25.07.2017
27.07.2017

25.07.2017
27.07.2017

Zakład Ogólnobudowlany
05.08.2017 WINSTAL Mateusz Wiencek
12.09.2017 MP POLSKA sp. z o.o.

27.07.2017

27.07.2017

10.07.2017

10.07.2017

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie
przez córkę Wykonawcy Adelajdę Schimscheiener
dzieła w postaci przygotowania i nauczenia się
roli Poliny oraz artystycznego wykonanai roli w
ramach wystepów w spektaklu pt Dzienniki
czeczeńskie .- w ramach 73 rocznicy wybuchu PW Nie
Wykonawca wykona projekt oraz wykona
scenografię na potrzeby fotograficznej gry
miejskiej Twoja klisza z Powstania organizowanej
w dniu 5.08.2017 w ramach 73 rocznicy wybuchu
PW
Nie
Zakup mebli biurowych.
Nie

Zaprojektowanie plansz z listą dzielnic i
wdrozenie ich do aplikacji pod nazwą Pamięć
31.07.2017 Zuzanna Stańska Moiseum
Mista, przygotowanie elektronicznej wersji mapy Nie
Image Recording Solutions Sp. Sukcesywna dostawa lamp do projektorów wraz z
31.12.2017 z o.o
serwisem i pogotowiem serwisowym
Nie

29.08.2017

29.08.2017

10.09.2017 Tres Colores

29.08.2017

29.08.2017

31.08.2017 Quantoo Sp. z o.o.

Wykonawca wykona dzieło w postaci
poprowadzenia autorskiego spotkania dla dzieci 510 lat z cyklu Leniwa niedziela z podróżą do
Meksyku w Fotoplastikonie w dniu 10.09.2017
Nie
Przedmiotem umowy jest realizacja przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
dodatkowych funkcjonalnosci w sysytemie
internetowym MPW www.1944.pl
Nie

18.08.2017 StoryLab.pro

Wykonawca wykona dzieło w postaci
sporządzenia krytycznej opiniii na temat
pierwszej wersjii treatmentu oraz scenariusza 1
odcinka serialu o Armii Krajowej

08.08.2017

08.08.2017

Nie

3 000,00

13 000,00
36 760,15

5 756,40
162 913,01

400

8 856,00

1 200,00

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać na rzecz
zamawiającego koce pikowane

08.08.2017

08.08.2017

12.09.2017 Feniks Sp. J.

11.08.2017

11.08.2017

17.08.2017 Miasto Stołeczne Warszawa

21.08.2017

21.08.2017

24.08.2017 Stowarzyszenie Czysty Świat

Umowa dotyczy przyłącza elektroenergetycznego wyrażenie zgody na realizacje inwestycji.
Nie
Przeprowadzenie autorskiego spotkania przez
prelegenta Marcina Obłaka z cyklu Podróże
alternatywne w Fotoplastikonie spotkanie w dniu
24.08.2017
Nie

31.12.2019 Paulina Patoka

Przeprowadzenie nie więcej niż 116 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii Warszawy i
Powstania Warszawskiego
Nie

31.12.2019 Sławomir Spędzia

prace serwisowe, tworzenie i rozbudowa
oprogramowania oraz koncepcji nowych
rozwiązań programistycznych do autorskiego
programu do inwentaryzacji zbiorów Musnet

Nie

10 000,00

31.12.2019 Ewa Ciosek

Pełnienie weekendowych dyżurów, w tym
obejmujących zajęcia dla rodzin z cyklu
„Spotkania z historią”, w Sali Małego Powstańca
w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nie

2 977,00

31.12.2019 Janusz Czopowicz

Pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.

Nie

28 000,00

08.01.2019

08.01.2019

09.01.2019

02.01.2019

08.01.2019

08.01.2019

09.01.2019

02.01.2019

Nie

13 580,00

199,26

800

9 696,00

02.01.2019

02.01.2019

02.01.2019

02.01.2019

02.01.2019

02.01.2019

28.02.2019 Daniel Wojtkiewicz

'1. Hardening infrastruktury - przygotowanie
polityki oraz templatu dla nowych
serwerów/PC.2. Wsparcie komórek
organizacyjnych MPW w kwestiach
merytorycznych związanych z IT.3. Wsparcie dla
Sekcji IT w kwestii rekrutacji nowego
pracownika.4. Asysta techniczna na potrzeby
instalacji nowego serwera Symfonii.5.
Wypracowanie rozwiązania dla
okolicznościowego przeprowadzania archiwizacji
danych z macierzy AHM do LTO.6. Wsparcie dla
Sekcji IT w kwestii przygotowania postępowania
przetargowego na nowy sprzęt dla Infrastruktury
IT.'
Nie

31.12.2019 Andrzej Zaborowski

Pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.

Nie

12 000,00

05.01.2019 Marek Suchodolski

Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
05.01.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Dokarmiamy zwierzęta”) w
ramach cyklu leśnego „Zielonym do góry” (seria
'Naturalnie Warszawa')

Nie

550

02.01.2019

02.01.2019

31.12.2019 Piotr Waleńdzik

02.01.2019

02.01.2019

28.02.2019 Tomasz Wolszczak

Opracowanie cotygodniowej liturgii mszy świętej i
sprawowanie Mszy Świętych dla środowisk
powstańczych w każdą niedzielę o godzinie 12.30. Nie
Koordynacji pracy Wolontariuszy Muzeum
Powstania Warszawskiego oraz współpracy z
organizacjami partnerskimi.
Nie

4 800,00

6 032,00

7 490,00

03.01.2019

03.01.2019

31.12.2019 Marta Krzyśków

Przeprowadzenie nie więcej niż 262 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego i dziejów
powojennych.
Nie

21 222,00

04.01.2019

04.01.2019

30.06.2019 Natalia Radulska

04.01.2019

05.01.2019

31.12.2019 Ewa Ciosek

07.01.2019

01.01.2019

31.12.2019 Marcin Miros

Opracowanie materiałów archiwalnych na
potrzeby udostępnienia ich w kanałach mediów
społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego, prowadzenie bieżącej
komunikacji na profilu Muzeum Powstania
Warszawskiego na Twitterze, prowadzenia
bieżącej komunikacji na funpagu „BRADL w akcji”,
poświęconego serii komiksów wydanych przez
Muzeum, opracowania materiałów tekstowych,
zdjęciowych i animacji.
Nie
Przeprowadzanie nie więcej niż 310 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego i dziejów
powojennych
Nie
Przeprowadzenia nie więcej niż 74 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego i dziejów
powojennych.
Nie

31.12.2019 Alina Zawada

Przeprowadzenie nie więcej niż 110 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii Warszawy i
Powstania Warszawskiego.
Nie

8 910,00

31.12.2019 Maciej Roszkowski

Oprowadzenia po ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego maksymalnie 150 grup na
szczególne potrzeby Działu Obsługi Ekspozycji.
Nie

15 000,00

31.12.2019 Marta Krzyśków

Pełnienie weekendowych dyżurów, w tym
obejmujących zajęcia dla rodzin z cyklu
„Spotkania z historią”, w Sali Małego Powstańca
w Muzeum Powstania Warszawskiego.

07.01.2019

07.01.2019

09.01.2019

07.01.2019

07.01.2019

09.01.2019

Nie

12 960,00

25 110,00

5 994,00

2 976,00

15.01.2019

15.01.2019

20.01.2019 Paweł Pstrokoński

15.01.2019

15.01.2019

31.12.2019 Zbigniew Furman

15.01.2019

15.01.2019

26.01.2019 Marek Suchodolski

17.01.2019

17.01.2019

21.01.2019 Grzegorz Banaszak

17.01.2019

17.01.2019

18.01.2019 Agata Kornacka

28.01.2019

28.01.2019

26.06.2019 Grzegorz Ostrowski

02.01.2019

02.01.2019

17.03.2019 Anna Sańko

Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
20.01.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Ptaki zimową porą”) w
ramach cyklu ornitologicznego „Warszawa stroszy
piórka” (seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie
Przeprowadzanie cyklu, nie więcej niż, 9
warsztatów fotograficznych w ramach projektu
„Portrety miasta, czyli fotografuj nie pstrykaj”.
Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
26.01.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Na tropie”) w ramach cyklu
leśnego „Zielonym do góry” (seria „Naturalnie
Warszawa”).

550

Nie

4 635,00

Nie

550

opracowanie wykładu połączonego z pokazem
zdjęć autorskich i dyskusją poświęconą misjom
wojskowym oraz pomocy humanitarnej. Pokaz
odbędzie się w ramach cyklu „Na pierwszej linii –
spotkania z polskimi fotografami wojennymi
Nie
Tłumaczenie konsekutywnego spotkania z Aną
Wajszczuk.
Nie
Poprowadzenie 25 spotkań z cyklu „Warsztaty
Fotograficzne” oraz poprowadzenie 4 spotkań dla
dzieci z cyklu „Warsztaty z techniki heliograwiury”
organizowane w 2019 r. Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie
Stworzenie autorskiego wyboru tekstów,
bazujących na zapisach nagrań rozmów z Gen.
Zbigniewem Ściborem-Rylskim i nagrań jego
przemówień, oraz redakcji językowej i
merytorycznej tychże tekstów, z przeznaczeniem
do publikacji książkowej.
Nie

540
270

11 600,00

3 000,00

04.01.2019

09.01.2019

04.01.2019

09.01.2019

01.02.2019 Grzegorz Molas

Sporządzenie ilustracji i opracowania graficznego
następujących komponentów gry planszowej
„Kurierzy”: 10 ilustracji na karty kontaktów, 3
ilustracji na karty nagród, 6 portretów na karty
postaci, 3 wzorów layoutów kart, projektu
dwustronnego żetonu meldunków, 10 projektów
pionków oraz layout instrukcji gry.
Nie

9 890,00

28.01.2019 Piotr Zając

Stworzenie trzech filmów promujących Pokój na
lato, będących zapowiedzią tegorocznego sezonu
pawilonu, stworzenie spójnego scenariusza wyżej
wymienionych filmów, nagrania ujęć filmowych
oraz wykonania montażu wszystkich filmów
Nie

500

17.01.2019

17.01.2019

25.02.2019 Aleksandra Kot

29.01.2019

29.01.2019

31.01.2019 Piotr Paziński

29.01.2019

29.01.2019

31.01.2019 Mateusz Werner

29.01.2019

29.01.2019

31.01.2019 Katarzyna Mąka-Malatyńska

przygotowanie autorskiego projektu graficznego
dwóch nowych plansz do istniejącej już wystawy
„Walka o wolność. Powstanie Warszawskie 1944”
oraz wprowadzenie zmian graficznych do jednej
istniejącej już planszy – na potrzeby prezentacji w
Muzeum Okupacji w Tbilisi w kwietniu br.
przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą analizy dyskursu o holocauście w filmach
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania
przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą analizy dyskursu o holocauście w filmach
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania
przygotowanie krótkiego referatu będącego
próbą analizy dyskursu o holocauście w filmach
oraz wzięcie udziału w prelekcji podczas
spotkania

Nie

950

Nie

220

Nie

220

Nie

220

29.01.2019

29.01.2019

31.01.2019 Mikołaj Mirowski

09.01.2019

09.01.2019

31.12.2019 Sebastian Dobrzyński

09.01.2019

09.01.2019

31.08.2019 Anita Cieślicka

15.01.2019

15.01.2019

16.01.2019 Paweł Pstrokoński

01.02.2019

01.02.2019

28.02.2019 Anna Tyrakowska-Kępińska

01.02.2019

01.02.2019

13.02.2019 Paweł Pstrokoński

01.02.2019

01.02.2019

09.02.2019 Marek Suchodolski

01.02.2019

01.02.2019

31.12.2019 Janusz Czopowicz

opracowanie swojej części autorskiego
scenariusza będącego próbą analizy filmowego
dyskursu o holocauście, a także poprowadzenie
spotkania

Nie

Współpraca w zakresie wykonywania pisemnych
usług translatorskich z języka polskiego na
angielski i na odwrót na potrzeby bieżących
projektów realizowanych przez Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie
Stworzenie i wdrożenie planu promocji oraz
harmonogramu wydarzeń i imprez związanych z
działalnością pawilonu artystyczno-kulturalnego
„Pokój na Lato”.
Nie
Przeprowadzenie w dniu 16.01.2019 r. na terenie
MPW prelekcji (pod roboczym tytułem „Ptasie
wędrówki”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Nie
aktualizacja bazy danych uczestników Powstania
Warszawskiego i ich rodzin, a także udzielanie
informacji z tego zakresu oraz pomoc w
codziennych obowiązkach w Pokoju Kombatanta.
przeprowadzenie w dniu 13.02.2019 r. na terenie
Muzeum Powstania Warszawskiego prelekcji (pod
roboczym tytułem „Od ptasiego małżeństwa do
haremu”)
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
09.02.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Zimowanie Roślin”)
konserwacje urządzenia Fotoplastikon oraz
obiektów zabytkowych i sprzętu znajdującego się
w Fotoplastikonie

550

20 000,00

21 400,00

550

Nie

4 320,00

Nie

550

Nie

550

Nie

3 150,00

11.02.2019

11.02.2019

17.02.2019 Maria Olizar-Zakrzewska

28.02.2019

28.02.2019

02.03.2019 Jacek Marczewski

01.02.2019

01.02.2019

11.03.2019 Marek Oleksicki

poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa niedziela z
architekturą Londynu”, organizowanego w dniu
17.02.2019 r. o godzinie 11.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie
promocja ”Warszawskiego przewodnika
wiślanego autorstwa Dariusza Bartoszewicza
podczas wystawy fotograficznej „Powidoki
wiślane szypra Kałuży”.
Nie
Narysowanie graficznej historii (komiksu) tomu 4
serii w oparciu o dostarczony przez
Zamawiającego opis fabuły i scenariusz
Nie

400

3 625,00

13 000,00

11.02.2019

11.02.2019

08.03.2019 Paweł Olejniczak

15.02.2019

15.02.2019

16.02.2019 Tomasz Głowacki

15.02.2019

15.02.2019

22.02.2019 Rafał Leszczyński

Wykonanie koloryzacji zdjęć lotniczych w postaci
mapy Warszawy z 27 lipca 1944 r. przekazanej
przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie
wykonanie utworów w postaci materiałów
filmowych na potrzeby VIII edycji Nagrody im.
Jana Rodowicza 'Anody'
Nie
wykonanie utworów w postaci materiałów
filmowych na potrzeby VIII edycji Nagrody im.
Jana Rodowicza 'Anody'
Nie

01.05.2019 Maciej Jeziorek

stworzenie koncepcji wystawy zatytułowanej
„Message”, autorski wybór 48 fotografii
wykonanych w New Delhi i Bombaju.

Nie

5 500,00

30.06.2019 Halyna Kucheryava

przygotowanie raportu badawczego na temat
poziomu wiedzy historycznej, zaangażowania
emocjonalnego i odbioru muzealnej narracji
wśród osób zwiedzających Muzeum Powstania
Warszawskiego.

Nie

3 000,00

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

5 790,00

660

3 575,00

28.02.2019

28.02.2019

27.02.2019

27.02.2019

27.03.2019

27.03.2019

likwidacja nacieków wodnych, poprzez zbicie
tynku i położenie go na nowo, na ścianach w
pomieszczeniach przynależących do sklepiku i
portierni znajdujących się na terenie Muzeum
19.03.2019 Krzysztof Polak
Powstania Warszawskiego.
Przygotowanie opinii technicznej dotyczącej
urządzeń sanitarnych i wentylacji w nowych
pomieszczeniach przeznaczonych na kawiarnię
10.04.2019 MIDA PROJEKT Dariusz Miszkiel Fotoplastikonu
Zakup obiektu: w postaci 3 fragmentów czaszy
03.04.2019 Halina Wojciechowska
spadochronu zrzutowego

Nie

1 405,00

Nie

1 722,00

Nie

500

15.04.2019

15.04.2019

15.04.2019 Piotr Capała

23.04.2019

23.04.2019

ABN Studio Adrian
20.11.2019 Napiórkowski

Zakup prywatnego Albumu niezidentyfikowanego
niemieckiego żołnierza przedstawiający kampanię
wrześniowa w Polsce oraz okres okupacji.
Nie
Produkcja, montaż i demontaż wystawy w postaci
słupów świetlnych, poświęconej ofiarom
cywilnym Powstania Warszawskiego w
przestrzeni miejskiej – w parku Powstańców
Warszawy na Woli.
Nie

17.05.2019

HIGH POWER MARIUSZ
31.08.2019 BIENIASZ MARIUSZ BIENIASZ

Produkcja techniczna plenerowych koncertów
odbywających się w pawilonie 'Pokój na lato'

17.05.2019

28.03.2019

28.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

04.04.2019

04.04.2019

08.04.2019

08.04.2019

P.P.H.U. FOLDRUK-FOLION
A.MORAWIECKI,A
MORAWIECKA P.MORAWIECKI
31.12.2019 Spólka Jawna
Obsługa poligraficzna na 2019 r.
Druk wraz z dostawą katalogu oraz przewodnika
31.12.2019 LEGRA SP Z O.O.
po MPW
CEZAR Cezary Machnio i Potr
24.04.2019 Gębka Spółka Jawna
Dostawa laptopów - 10 szt.
WRCOMPUTERS Agnieszka
11.04.2019 Kaca
Dostawa akcesoriów komputerowych.

17 194,58

168 707,00

Nie

94 500,00

Nie

137 580,42

Nie

30 888,00

Nie

43 000,00

Nie

63 798,87

01.04.2019

01.04.2019

03.04.2019 Web-Profit Maciej Kuźlik

04.04.2019

04.04.2019

20.09.2019 ARSER WOOD POLSKA S.C.

08.03.2019

08.03.2019

31.12.2019 ZN. Serwis SOS

01.03.2019

01.03.2019

Tres Colores Katarzyna
07.04.2019 Biernacka

06.03.2019

06.03.2019

08.03.2019

08.03.2019

11.03.2019

11.03.2019

20.03.2019

20.03.2019

20.03.2019

20.03.2019

20.03.2019

Dostawa komputerów stacjonarnych

Nie

Realizacja tymczasowego pawilonu
wystawienniczo - kulturalnego 'Pokój na lato'
Nie
Wynajem pomieszczenia magazynowego o
powierzchni 40 m. kw. w miejscowości Ptaki 11,
Siennica na przechowywanie wystawy 'Miara
Pokoju', wielkoformatowych gablot po wystawie
'1000 pamiątek' oraz innych obiektów należących
do Muzeum.
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'LENIWA NIEDZIELA Z
JASKINIAMI' w dniu 07.04.2019 w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie

45 485,40

255 840,00

11 278,00

450

Nie

78 742,14

Nie

17 220,00

Nie

21 800,00

Nie

19 881,72

Nie

112 850,04

20.03.2019

20.03.2019 CORSOFT Andrzej Korzeniowski Zakup Licencji
Program artystyczny w ramach cyklu letnich
koncertów w 'Pokoju na lato' Koncert odbędzie
13.07.2019 O.G Witold Michalak
się dnia 13.07.2019 r.
Koncert Krystyny Prońko z zespołem w dniu
28.06.2018 na terenie pawilonu rekreacyjno 28.06.2019 P.M. Krystyna Prońko
kulturalnego 'Pokój na lato'.
Wykonanie nowego systemu odtwarzania nagrań
w 5 zabytkowych telefonach na ekspozycji stałej
03.04.2019 APLAUZ SP. Z O.O.
MPW.
Studio Wysoczyński Łukasz
01.07.2019 Wysoczyński
Modernizacja ekspozycji stałej MPW
Image Recording Solutions Sp.
31.12.2020 z o.o
Dostawa i serwisowanie lamp do projektorów

Nie

104 541,14

20.03.2019

20.03.2019

10.05.2019 SZWARC PR Bożena Szwarc

Nie

9 717,00

25.03.2019

25.03.2019

Studio Wysoczyński Łukasz
01.07.2019 Wysoczyński

Nie

126 025,80

Obsługa promocyjna konkursu filmowego #63PL
Projekt oraz koncepcja aranżacji wystawy stałej
miny samobieżnej SDKfz Goliath 'Niemcy w
Warszawie' w MPW

25.03.2019

25.03.2019

31.03.2019 Atome Sp. z o.o.

25.03.2019

25.03.2019

31.03.2019 LOVELY PICTURES

25.03.2019

25.03.2019

31.03.2019

25.03.2019

25.03.2019

10.05.2019

25.03.2019

25.03.2019

05.04.2019

02.04.2019

02.04.2019

30.04.2019

03.04.2019

03.04.2019

03.09.2019

10.04.2019

10.04.2019

31.08.2019

Koncert Sławomira Uniatowskiego wraz z
zespołem w dniu 31.03.2019 w ramach gali
finałowej Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody',
Rejestracja materiałów wideo wizerunków osób
nominowanych do nagrody Anody (podczas gali
VIII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza Anody)
udziału w/w produkcji w charakterze operatora
kamery.

Artystyczne wykonanie polegające na
prowadzeniu uroczystości gali finałowej Nagrody
im. Jana Rodowicza ANODY w dniu 31marca 2019
oraz na potrzeby produkcji i rozpowszechniania
audycji telewizyjnej poświęconej gali finałowej
Frywolny Studio Tomasz Wolny Nagrdoy im. Jana Rodowicza 'Anody '
Czytanie tekstu lektorskiego opracowanego przez
pana Jakuba Kubicę o postaci Jana Rodowicza
SOLMAR MARCIN SOŁTYK
„Anody”, do spotu historycznego
Artystyczne wykonanie utworów w postaci
autorskiego opracowania roli udziału w spocie
Antoni Królikowski Antoni
promującym konkurs #63PL edycja 2019,
Królikowski
promocyjne wsparcie konkursu #63PL
Kompleksowy zakres czynności związanych z
konserwacją i sprzątaniem repliki samolotu
Liberator, powierzchni ekranu kinowego wraz z
projektorami i innych elementów ekspozycji w
ELBROS Marek Pawłowski
MPW.
Dzieło w postaci realizacji graficznej oraz nadzoru
autorskiego nad wykonaniem wystawy
'Powstanie Warszawskie 1944' na potrzeby
KASPER SKIRGAJŁŁOprezentacji w Nankinie (Chiny) w Muzeum
KRAJEWSKI
Masakry Nankińskiej.
Koncert w dniu 31.08.2019 w pawilonie
O.G Witold Michalak
rekreacyjno - kulturalnym 'Pokój na lato'

Nie

14 760,00

Nie

550

Nie

2 460,00

Nie

615

Nie

3 690,00

Nie

30 750,00

Nie

20 664,00

Nie

41 820,00

12.04.2019

12.04.2019

18.04.2019

18.04.2019

Kompania Wydarzeń
Artystycznych Kolasa i
18.05.2019 Tchórzewska Sp. j.
Barbara Mikuła Mystic
18.07.2019 Production

29.04.2019

Agencja FotograficznoReklamowa ArtMedia Marek
07.05.2019 Lapis

Koncert Stanisławy Celińskiej wraz z zespołem ,
który odbędzie się w dniu 18.05.2019 na terenie
pawilonu rekreacyjno - kulturalnego 'Pokój na
lato'
Nie
Koncert w dniu 18.07.2019 w pawilonie
rekreacyjno - kulturalnym 'Pokój na lato'
Nie
Wykonanie utworów w postaci opracowania
wykładu połączonego z pokazem autorskich zdjęć
oraz dyskusją na temat swojej twórczości
fotograficznej. W ramach cyklu ' Decydujący
moment - spotkania z mistrzami polskiej
fotografii'
Nie

11.06.2019 B.W. WIŚNIEWSCY Sp. J.

Roboty kamieniarskie polegajace na wykonaniu 1
kolumny nowych inskrypcji i 84 korekt na Murze
Pamięci wraz z demontażem i montażem tablic. Nie

29.04.2019

07.05.2019

07.05.2019

09.05.2019

09.05.2019

17.05.2019

17.05.2019

20.05.2019

20.05.2019

Konsultacje organizacyjno -techniczne mającą na
Salus Taktyka i Technika dla
celu podniesienie bezpieczeństwa organizacji oraz
bezpieczeństwa Zbigniew
zabezpieczenia imprez kulturalnych w 'Pokoju na
31.08.2019 Mazurkiewicz
lato'
Nie
Renowacja 4 szt. Mogił powstańczych na terenie
Cmentarza Wojskowego na Powązkach w
Warszawie oraz rewitalizacja 1 szt. Mogiły
30.09.2019 EMKA PLUS KRZYSZTOF MAZUR powstańczej
Nie
Internetowy Sklep-Komis Oko
28.05.2019 s.c.
Zakup body do aparatu Nikon d850
Nie

27 060,00
52 890,00

659,98

44 284,43

8 000,00

16 649,00
12 499,00

21.05.2019

21.05.2019

Kompleksowe opracowanie (koncepcja,
produkcja, montaż, przeformatowanie) spotu o
charakterze promocyjnym poświęconego 75.
rocznicy Powstania Warszawskiego ma potrzeby
kampanii promocyjnej w Stroerze: 15 sek spot na
ekrany LCD w wagonach metra, Tramwajach
Warszawskich: spot w dwóch 30 sek częściach na
ekrany tramwajów, Metrze Świętokrzyska,
19.06.2019 Syfon Studio Urszula Janowska Internecie
Nie
Dostawa materiałów ekspozycyjnych w tym
plansz z aludibondów, plansz z plexioraz
nadruków na poliwęglaniena potrzeby wystawy
realizowanej Topografii Terroru w Berlinie z okazji
75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Wykonanie : 500 szt koszulek męskich, 300 szt.
koszulek damskich, 100 szt bluz z kapturem
męskich, 100 szt. bluz z kapturem damskich, 150
szt saszetek typu 'nerka', 200 szt czapek z
daszkiem typu 'sześciopanelówka'. Wszystkie
wymienione wyżej rzeczy są przeznaczone do
sprzedaży.
Wymiana uszkodzonego sterownika Głównego w
windzie na wieży widokowej oraz wymiana
uszkodzonego zasilacza i karty sterowania w
windzie w Budynku C
Usługa reklamowa (spot) na ekranach LCD w
wagonach Tramwajowych w okresie 01.07 do
dnia 05.08.2019
Wykonanie do wystawy 'Odbicie. Jestem jak ty
zapewne' - instalacji multimedialnej

28.05.2019

28.05.2019

08.07.2019 ANDRUS Sp. z o.o. SPK

23.05.2019

23.05.2019

01.07.2019 Turbokolor Sp. z o.o.

14.05.2019

14.05.2019

Interlift-Serwis s.c. T. Strzelec,
21.05.2019 J. Szewczak

29.05.2019

29.05.2019

Tramwaje Warszawskie Sp. z
05.08.2019 o.o.

20.05.2019

20.05.2019

28.07.2019 Superskrypt Sp. z o.o. sp. k.

20.05.2019

Wykonanie koncepcji wystawy 'Odbicie. Jestem
PODPUNKT Magdalena Dobruk jak ty zapewne' oraz koncepcji instalacji
15.06.2019 i Emilia Bojańczyk Spółka jawna multimedialnej (key visual wystawy)

20.05.2019

12 300,00

Nie

23 523,75

Nie

110 134,20

Nie

10 086,00

Nie

7 343,10

Nie

151 290,00

Nie

15 375,00

09.01.2019

09.01.2019

14.01.2019

14.01.2019

16.01.2019

16.01.2019

01.02.2019

01.02.2019

RESTAURACJA AMFITRION Sp. z Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na
31.12.2019 o.o.
potrzeby MPW
Przepisanie i dokonanie tłumaczenia z języka
niemieckiego na język polski partii dokumentów
niemieckich dotyczących Powstania
Warszawskiego. Tłumaczenie będzie podstawą do
opracowania edycji źródłowej dokumentów
proweniencji niemieckiej, którą do wydania
przygotowuje Muzeum Powstania
15.05.2019 Pracownia Treści Adam Tycner Warszawskiego.
Modernizacja i naprawa mechanizmów i urządzeń
ZN. Serwis SOS Zbigniew
stanowiących wyposażenie ekspozycji 'Niemcy w
31.12.2019 Nowosielski
Warszawie' w MPW
Dostawa licencji ' Veeam Backup Essentials 2
15.02.2019 Miecz Net Karol Labe
socket bundle'

Nie

160 000,00

Nie

15 000,00

Nie

199 014,00

Nie

6 543,10

Poprowadzenie dwóch autorskich spotkań z serii
'Leniwa Niedziela' (pt. Między nami Indianami' i '
Odkrywamy Australię, śladami Aborygenów') dla
dzieci w wieku 5-10 lat w Fotoplastikonie
Warszawskim w dniu 10 i 31 marca 2019.
Nie

800

11.02.2019

MACIN MUSIAŁ POZNAJEMY
31.03.2019 ŚWIAT MARCIN MUSIAŁ

11.02.2019

Poprowadzenie autorskiego spotkania z serii
'Leniwa Niedziela' (pt. 'Mały teatr ilustracji') dla
Firma Artystyczno-Komercyjna dzieci w wieku 5-10 lat w Fotoplastikonie
17.03.2019 Henryk Zagórski
Warszawskim w dniu 17 marca 2019 r.

11.02.2019

11.02.2019

Przedsiębiorstwo Animacyjne
Mary Poppins Michalina
03.03.2019 Kupper

12.02.2019

12.02.2019

11.02.2019

11.02.2019

Poprowadzenie autorskiego spotkania z serii
'Leniwa Niedziela' (pt. 'Herbatka u sułtana') dla
dzieci w wieku 5-10 lat w Fotoplastikonie
Warszawskim w dniu 03 marca 2019 r.
Poprowadzenie autorskiego spotkania z serii
'Leniwa Niedziela' dla dzieci w wieku 5-10 lat w
MARTA KOCHLEWSKA MARTA Fotoplastikonie Warszawskim w dniu 24 marca
24.03.2019 KOCHLEWSKA
2019r.

Nie

450

Nie

500

Nie

250

15.02.2019

18.02.2019

19.02.2019

26.02.2019

26.02.2019

28.02.2019

15.02.2019

Lovely Pictures Mariusz
25.02.2019 Wiaderek

Rejestracja materiałów wideo wizerunków osób
nominowanych do nagrody Anody (w ramach
cyklu Nagroda im. Jana Rodowicza 'Anody', 8
edycja), udziału w w/w produkcji w charakterze
operatora kamery.

Nie

4 000,00

18.02.2019

Studio Wysoczyński Łukasz
03.03.2019 Wysoczyński

Wykonanie demontażu, przeniesienia oraz
ponownego montażu wystawy '1944/Topografia'
w Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie

11 463,60

06.03.2019 Superskrypt Sp. z o.o. sp. k.

Korekta obrazu oraz animacji do nowej pozycji
projektora na wystawie '1944/Topografia' w
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nie

4 920,00

01.05.2019

AKINOM EVENTS Łukasz
31.08.2019 Makuch

Świadczenie usług ogrodniczych w oraz na terenie
, na którym znajduje się letni pawilon rekreacyjny
pn.: 'Pokój na lato'. Dostarczenie i przygotowanie
wszystkich nasadzeń przed oficjalnym otwarciem
Pokoju tj. przed dniem 18 maja 2019r.
Nie

14 760,00

26.02.2019

Umowa na postprodukcję filmów reportażowych.
Opracowanie i udźwiękowienie , nagranie lektora,
mastering dźwięku oraz przygotowanie plików
REDBERRIES STUDIO Agnieszka emisyjnych 15 filmów reportażowych do nagrody
15.03.2019 Korzeniowska
im. Jana Rodowicza Anody
Nie

25 830,00

28.02.2019

Przygotowanie autorskiego scenariusza spotkania
z cyklu 'Fotograf w Podróży - Everest Marathon i
Everest Basecamp Trek', w dniu 11.04.2019 w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie

500

19.02.2019

Tres Colores Katarzyna
11.04.2019 Biernacka

27.05.2019

27.05.2019

KASPER SKIRGAJŁŁO18.07.2019 KRAJEWSKI

21.05.2019

29.04.2019

31.07.2019 Youartme

Opracowanie graficzne 2 plansz otwierających
wystawę 'Powstanie Warszawskie 1944' na
potrzeby prezentacji w Berlinie w Topografii
Terroru, nadzór autorski nad realizacją wystawy,
co obejmuje wizytę realizacyjną w Berlinie i
nadzór nad realizacją wystawy w Topografii
Terroru.
Nie
Wykonanie świec w technice rękodzieła, z
odpowiednimi atestami z indywidualnym
oznakowaniem wypukłym na boku świecy,
nadruk - grafika logo wystawy zorganizowanej w
71. Rocznicę Powstania Warszawskiego na boku
świecy.
Nie

04.08.2019 Warexpo Sp. z o.o.

kampania reklamowa dotycząca 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego na słupach
ogłoszeniowo-reklamowych w okresie 01.07.2019
do dnia 04.08.2019 r.
Nie

13.05.2019

13.05.2019

07.05.2019

07.05.2019

30.06.2019 GRANNA SP. Z O.O.

10.05.2019

10.05.2019

04.08.2019 Warexpo Sp. z o.o.

13.05.2019

13.05.2019

30.06.2019 WAREXPO sp. z o.o.

Wykonanie zestawu gry pt 'Hodowla zwierzątek',
opracowanej przez prof.. Kazimierza Borsuka w
trakcie okupcji a współczesnie odtworzonej przez
firme Granna z odpowiednimi atestami, w ilości 2
000 szt.
Nie
Współpraca na rzecz kampanii obchodowej umowa na ekspozycję spotu w galerii
multimedialnej w metrze w okresie 08.07.2019 do
04.08.2019 r.
Nie
Najem powierzchni ekspozycyjnej na słupach
ogłoszeniowo -reklamowych w celu umieszczenia
na nich plakatów w okresie 16.06.2019 do dnia
30.06.2019
Nie

8 250,00

18 234,75

24 231,00

31 955,40

4 305,00

12 135,18

15.04.2019

15.04.2019

Stowarzyszenie Pracowna
Etnograficzna im. W.
02.06.2019 Dynowskiego

07.05.2019

07.05.2019

06.06.2019 Tres Colores

05.06.2019

05.06.2019

31.12.2019 ALDABRA SP. Z O.O. SP.K.

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat z cyklu 'Leniwa niedziela z Dniem
dziecka w Japonii' w dniu 02.06.2019 w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Przygotowanie autorskiego scenariusza spotkania
z cyklu 'Fotograf w Podróży - W 80 dni dookoła
świata', w dniu 06.06.2019 w Fotoplatikonie
Warszawskim
Nie
usługa poligraficzna polegająca na wykonaniu
kartek z kalendarza oraz informacji dodatkowej
na ekspozycję
Nie

01.03.2019

01.03.2019

04.03.2019 Rafał Leszczyński

01.03.2019

01.03.2019

20.03.2019 David Kolbaia

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci materiałów
filmowych na potrzeby VIII edycji Nagrody im.
Jana Rodowicza „Anody” (1 materiał dodatkowy). Nie
Weryfikacja, czyli porównanie tekstu w wersji
angielskiej z tekstem docelowym
(przetłumaczonym na język gruzińskim.
Nie

15.05.2019 Karolina Chmielewska

Opracowanie graficzne 70ciu kart Pracy, projektu
graficznego ulotek i plakatów, grafik do strony
internetowej do akcji „Raz, dwa, trzy
warszawiakiem jesteś Ty!”, edycja na rok 2019.
Nie

01.03.2019

01.03.2019

04.03.2019

04.03.2019

08.03.2019 Jan Bilejczyk

07.03.2019

07.03.2019

31.03.2019 Joanna Linczuk

konwersji z 2D na 3D 50sztuk fotografii na
potrzeby organizacji wystawy „Historia fabryki
Norblin” wraz z wykonaniem masek roboczych
określających głębię trójwymiarowości fotografii. Nie
Opracowania koncepcji gali finałowej VIII edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.
Nie

07.03.2019

07.03.2019

30.03.2019 Marcin Zawistowski

Opracowania koncepcji scenografii gali finałowej
VIII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Nie

350

500

109 470,00

440

800

13 000,00

5 760,00
2 000,00

3 000,00

07.03.2019

07.03.2019

31.03.2019 Rafał Grabowski

07.03.2019

07.03.2019

11.03.2019 Michał Pałka-Keff

14.03.2019

14.03.2019

20.03.2019 Jerzy Skakun

20.03.2019

20.03.2019

27.03.2019 Jakub Kubica

11.03.2019

11.03.2019

Aleksandra Kot Justyna
12.04.2019 Czerniakowska

26.03.2019

26.03.2019

08.04.2019 Anna Julia Sot

aktualizacji animacji sponsorskiej prezentującej
logotypy sponsorów i partnerów VIII edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

Nie

1 310,00

Nie

500

Nie

1 760,00

Aktualizacji materiału historycznego o Janie
Rodowiczu (tzw. czołówka) o długości 60 sek., na
potrzeby gali VIII edycji Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody”, aktualizacji koncepcji
oprawy graficznej gali, w tym materiału
pokazującego nominowanych i członków Kapituły
Nagrody, oraz sprawowania nadzoru autorskiego
nad wykonaniem całości.
Nie
Opracowanie spójnego projektu graficznego V
edycji wystawy „Zachowajmy ich w pamięci”,
składu i łamania, a także korekty wraz z
przygotowaniem plików do druku.
Nie
Redakcja baz danych o ofiarach cywilnych na
rzecz V odsłony wystawy „Zachowajmy ich w
pamięci”.
Nie

1 430,00

Wykonanie materiałów filmowych na potrzeby
VIII edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.
opracowania materiałów na galę finałową
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”

13 188,00

3 300,00

26.03.2019

26.03.2019

15.06.2019 Janusz Czopowicz

27.03.2019

27.03.2019

01.04.2019 David Kolbaia

27.03.2019

27.03.2019

03.04.2019 Aleksandra Kot

konserwacja oraz zabezpieczenia 64 sztuk broni
krótkiej, konserwacja oraz zabezpieczenia 107
sztuk broni długiej, pełna konserwacja poprzez
całkowite rozmontowanie 36 sztuk broni,
naprawa i czyszczenie eksponatów z ekspozycji
stałej MPW, rekonstrukcja i konserwacja
zniszczonych i zagubionych części replik lub
oryginałów wypożyczonych z Muzeum Powstania
Warszawskiego, wykonanie indywidualnie
dopasowanych uchwytów na broń do gablot na
ekspozycji oraz do magazynu broni.
Nie
tłumaczenia tekstów na język gruziński do
wystawy „Walka o wolność. Powstanie
Warszawskie 1944”, na potrzeby prezentacji w
Tbilisi w kwietniu 2019 r.
Nie
Przygotowanie graficzne plansz wystawy „Walka
o wolność. Powstanie Warszawskie 1944”, na
potrzeby prezentacji w Muzeum Okupacji w
Tbilisi w kwietniu 2019
Nie

03.04.2019 Piotr Kuciński

Autorskie opracowanie scenariusza, wraz z
realizacją, produkcją i montażem 45
sekundowego spotu promującego konkurs #63PL. Nie

5 495,00

05.05.2019 Maurycy Popiel

autorskie opracowanie i odegranie roli zgodnie z
ustalonym scenariuszem i udział w spocie
promującym konkurs #63PL, edycja 2019.

1 100,00

29.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

29.03.2019

Nie

7 160,00

1 230,00

2 350,00

01.03.2019

01.03.2019

01.03.2019

01.03.2019

30.04.2019 Anna Tyrakowska-Kępińska

Aktualizacja bazy danych uczestników Powstania
Warszawskiego i ich rodzin,Aktualizacja bazy
danych uczestników Powstania Warszawskiego,
Udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 75. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego,Nadzór nad prawidłowym
obiegiem dokumentacji w Pokoju Kombatanta,
Bieżąca wysyłka korespondencji.
Nie

8 640,00

30.04.2019 Daniel Wojtkiewicz

Weryfikacja stanu licencji Microsoft.Wsparcie
komórek organizacyjnych MPW w kwestiach
merytorycznych związanych z IT.Wsparcie dla
Sekcji IT w bieżących kwestiach utrzymania
infrastruktury.Wdrożenie nowego pracownika
sekcji IT w kwestie proceduralno-techniczne
dotyczące utrzymania infrastruktury
teleinformatycznej MPW.

Nie

4 800,00

04.03.2019

04.03.2019

04.12.2019 Grzegorz Mika

Poprowadzenie dwunastu wykładów pod
wspólna nazwą „Trzy generacje warszawskich
architektów”. Zleceniobiorca zobowiązuje się
wykonać zlecone czynności w dniach 06.03.2019
r., 20.03.2019 r., 10.04.2019 r., 08.05.2019 r.,
05.06.2019 r., 03.07.2019 r., 04.09.2019 r.,
25.09.2019 r., 09.10.2019 r. 23.10.2019 r.,
06.11.2019 r., 04.12.2019 r.

Nie

8 400,00

04.03.2019

04.03.2019

31.12.2019 Alina Zawada

przeprowadzenie nie więcej niż 172 tematycznych
lekcji muzealnych w Celach Bezpieki.
Nie

13 932,00

07.03.2019

07.03.2019

08.03.2019 Mikołaj Mirowski

07.03.2019

07.03.2019

08.03.2019 Michał Sobelman

07.03.2019

07.03.2019

08.03.2019 Robert Kaczmarek

07.03.2019

07.03.2019

08.03.2019 Piotr Gontarczyk

11.03.2019

11.03.2019

31.03.2019 Władysław Ormaniec

11.03.2019

11.03.2019

20.06.2019 Marta Brzozowska-Smolańska

14.03.2019

14.03.2019

20.03.2019 Michał Kryciński

20.03.2019

20.03.2019

27.03.2019 Tomasz Sikora

20.03.2019

20.03.2019

28.03.2019 Paweł Pstrokoński

15.05.2019

15.05.2019

31.05.2019 Andrzej Pągowski Kreacja Pro

Przygotowanie wystąpienia i poprowadzenie
panelu po pokazie filmu pt. „Paszporty
Paragwaju” w ramach spotkania z cyklu
Warszawa dwóch powstań.
przygotowanie wystąpienia i poprowadzenie
panelu po pokazie filmu pt. „Paszporty
Paragwaju” w ramach spotkania z cyklu
Warszawa dwóch powstań
przygotowanie wystąpienia i poprowadzenie
panelu po pokazie filmu pt. „Paszporty
Paragwaju” w ramach spotkania z cyklu
Warszawa dwóch powstań
przygotowanie wystąpienia i poprowadzenie
panelu po pokazie filmu pt. „Paszporty
Paragwaju” w ramach spotkania z cyklu
Warszawa dwóch powstań
prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego
poprowadzenia 15 autorskich spotkań z cyklu
„Duchy Warszawy”
Przeprowadzenia w dniu 20.03.2019 r. na terenie
MPW prelekcji (pod roboczym tytułem “Jak to się
stało? – ptasie wspominki”).
Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
zdjęć autorskich i dyskusją poświęconą polskiej
fotografii.
Przeprowadzenia jako przewodnik w dniu
28.03.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pt.
“Spacerem do pracy przez Ogród Saski”).
Przygotowanie oprawy graficznej do filmu
Władysława Pasikowskiego pt, 'Kurier'

Nie

600

Nie

250

Nie

400

Nie

250

Nie

2 040,00

Nie

9 000,00

Nie

550

Nie

550

Nie

550

Nie

6 150,00

21.05.2019

12.06.2019 MWT Solutions Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest dostawa 1 licencji na
okres jednego roku dla oprogramowania
ServiceDesk Plus Multi Language w wersji
Enterprise (2 techników i 250 zasobów) z rocznym
wsparciem MPW AMS PL na produkt
Nie

7 872,00

17.06.2019

17.06.2019

Przygotowanie projektu graficznego śpiewnika na
potrzeby akcji muzycznej 'Warszawiacy śpiewaja
Popfabryka usługi dla ludzkosci (nie) ZAKAZANE PIOSENKI, organizowanej 01
Bartłomiej Felczak Bartłomiej sierpnia 2019 na Placu Piłsudskiego, na podstawie
20.07.2019 Felczak
założeń i materiałów dostarczonych przez MPW. Nie

2 706,00

04.06.2019

04.06.2019

10.06.2019 CHRIS Krzysztof Sawicki

20 arkuszy papieru Kawashi, 35 g/m2 4 butelki
900 g płynu odkwaszającego Bookkeeper

Nie

2 489,52

Akademia Iwony Kalaman
16.08.2019 Iwona Kalaman

Poprowadzenie 5 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-7 lat oraz 5 autorskich spotkań dla dzieci
w wieku 8-13 lat z wykorzystaniem klocków LEGO
nt. 'Budujemy Warszawę i stolice Europy z
klocków Lego' na bazie Programu Autorskiego
'Lego klocki' - Twórcze budowanie',
organizowanego w lipcu i sierpniu w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

2 300,00

21.05.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

11.06.2019

11.06.2019

Przygotowanie autorskiego scenariusza spotkania
z cyklu 'Fotograf w podróży - Katarzyna
KWARK S.C. Katarzyna i
Nizinkiewicz - Armenia' organizowanego w dniu
04.07.2019 Bogusław Nizinkiewicz
04.07.2019 w Fotoplastikonie Warszawskiem.
Nie
Przygotowanie autorskich zapowiedzi oraz
artystycznego prowadzenia akcji muzycznej pt.
'Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI,
organizowanej 1 sierpnia 2019r na placu
Piłsudskiego w ramach 75 rocznicy wybuchu
01.08.2019 Frywolny Studio Tomasz Wolny Powstania Warszawskiego.
Nie

500

5 000,00

Udzielenie licencji niewyłącznej na korzystanie z
artystycznego wykonania utworu „Sen o
Warszawie” w wykonaniu Czesława Niemena.
Celem udzielonej licencji jest wykorzystanie
artystycznego wykonania do udźwiękowienia 6minutowego filmu pt. „Warszawa. Tętniące
życiem miasto” oraz odtwarzania Artystycznego
Wykonania w ramach Filmu podczas wielokrotnej
jego emisji w kinie typu „3D” na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

08.05.2019

08.05.2019

Małgorzata NiemenWydrzycka, Eleonora Atalay,
17.05.2019 Natalia Niemen-Otręba

17.06.2019

17.06.2019

26.07.2019 F-COMMERCE Arkadiusz Biały

Wykonanie i dostawa wpinek typu 'Pins'

Nie

99 700,00

18.06.2019

18.06.2019

01.08.2019 Grupa DSF Sp. z o.o.

Świadczenie usługi ochrony imprezy masowej

Nie

23 921,04

28.05.2019

28.05.2019

23.08.2019 Lampyris Robert Kierlanczyk

Produkcja techniczna plenerowych występów DJa odbywających się w pawilonie 'Pokój na lato'
Nie

11 940,00

24.06.2019

24.06.2019

23.07.2019 SpeedPrint Jadwiga Jaździk

Nie

23 050,20

22.02.2019

22.02.2019

31.12.2019

Nie

390 000,00

21.06.2019

21.06.2019

26.06.2019

Nie

861

24.06.2019

24.06.2019

27.07.2019

Nie

28 290,00

24.06.2019

24.06.2019

29.07.2019

Nie

19 758,72

Wykonanie scenografii wokół instalacji
interaktywnej 'Odbicie.Jestem jak Ty zapewne'.
Produkcja albumu fonograficznego Michała
Urbaniaka pod roboczym tytułem „From
UBX MUSIC INC Michał
Warszaw with love” z udziałem
Urbaniak
międzynarodowych gwiazd jazzu.
Pszczelarium Agnieszka Skórska- Warsztaty w dniu 26.06.2019 z cyklu 'Apis
Baj
Varsoviensis'
PODPUNKT MAGDALENA
Wykonanie projektu oraz elementów
DOBRUK I EMILIA BOJAŃCZYK rozszerzonej scenografii do wystawy 'Odbicie.
S.JAWNA
Jestem jak ty zapewne'
Wykonanie papeterii Firmowej Muzeum
ENAF SP.Z O.O.
Powstania Warszawskiego

3 660,00

29.04.2019

29.04.2019

16.06.2019 Michalina Kupper

16.05.2019

16.05.2019

06.06.2019 Studio Filmowe Kadr

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat 'Leniwa niedziela z Papugami' organizowanego 16.06.2019 roku w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Zakup licencji na zdjęcie na wystawę 'Powstanie
Warszawskie 1944' w Muzeum Masakry
Nankińskiej w Chinach

01.07.2019

01.07.2019

22.07.2019 Prominentis Sp. z o.o.

27.06.2019
27.06.2019

27.06.2019
27.06.2019

30.08.2019 Rosnowski Gift Sp. z o.o.
31.08.2019 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

27.06.2019
27.06.2019

27.06.2019
27.06.2019

31.08.2019 Rosnowski Gift Sp. z o.o.
31.08.2019 Rosnowski Gift Sp. z o.o.

15.04.2019

15.04.2019

29.06.2019 MELA Malwina Koteluk

05.06.2019

05.06.2019

14.08.2019

06.06.2019

06.06.2019

19.07.2019

17.06.2019

17.06.2019

18.06.2019

17.06.2019

17.06.2019

30.08.2019

Nie

500

Nie

184,5

Najem Sal w Restauracji Villa Foksal w Warszawie
przy ul. Foksal 3/5 i gastronomii w dniu
22.07.2019 dla minimum 300 osób wraz z
zapewnieniem dla nich usługi gastronomicznej.
Nie

40 000,00

Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych
Wykonanie i odstawa breloków stalowych
Wykonanie i dostawa długopisów metalowych z
wyświetlaczem
Wykonanie i dostawa kart do gry
Koncert plenerowy MELI KOTELUK , który
odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 w Pokoju na
Lato.

Zakup: Foteli obrotowych RG Ergonic wyposażone
w synchromechanizm i regulację podparcia
M.P. Polska Sp. z o.o.
lędźwiowego w ilości 35 sztuk
Obróbka elektroniczna i scalenie 300 fotografii
lotniczych na potrzeby stworzenia aplikacji
mobilnej umożliwiajacej korzystanie z fotografii
Fotoraporty Sp. z o.o.
lotniczych
nagranie spotu pt. 'Jeden dzień z Życia MPW z
okazji 15 - lecia Muzeum z udziałem pracowników
Akcja.tv Sp. cywilna
(4 dni zdjęciowe)
stworzenie systemu konkursowego w serwisie
VENTI M. Rytych R. Wierzbicki www.razdwatrzywarszawiak.pl

Nie
Nie

88 452,99
23 591,40

Nie
Nie

13 763,70
13 653,00

Nie

25 000,00

Nie

20 750,10

Nie

36 900,00

Nie

23 493,00

Nie

35 000,00

24.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

24.06.2019

16.10.2019 MATW Adam Zagajewski

24.06.2019

P.P.U. SAWENT mgr. inż.
31.12.2019 Maciej Sawicki

produkcja elementów ekspozycyjnych na
potrzeby wystawy 'Powstanie Warszawskie 1944'
wraz z transportem na miejsce ekspozycji w
Berlinie , montażem i demontażem.
Nie
Wymagane ustawowo kontrole i próby
szczelności układów chłodniczych w systemach
klimatyzacyjnych , zainstalowanych na terenie
MPW
Nie

10.07.2019 NTview Tomasz Nizielski

Realizacja materiału filmowego , promocyjnego,
na terenie wystawy 'Zachowajmy ich w pamięci'
w Parku Powstańców Warszawy na Woli za
pomocą drona wraz z montażem , posprodukcją i
dokumentacją zdjęciową.
Nie

24.06.2019

11.06.2019

11.06.2019

31.12.2024 Muzeum Wojska Polskiego

21.05.2019

21.05.2019

20.07.2019 Abyss Glass Group Sp. z o.o.

29.04.2019

29.04.2019

Zespół Wespół Jakub
15.05.2019 Mazurkiewicz

Udzielenie licencji niewyłącznej na wykorzystanie
przygotowanych i udostępnionych materiałów
cyfrowych reprodukcji znajdujacych się w
zbiorach Muzeum Wojska Polskiego obiektów
muzelnych na potrzeby wystawy 'Warsaw Rising
1944' w Muzeum Masakry Nankińskiej w Nakinie
w Chinach.
Nie
Wykonanie 2 luster interaktywnych wraz z
obudowami do instalacji multimedialnej 'Odbicie.
Jestem jak ty zapewne'
Nie
2 etapy : I projekt języka wizualnego wystawy o
N.Jeziorańskim, II Skład i przygotowanie do
produkcji treści wystawy
Nie

108 855,00

9 741,60

3 075,00

725,7

63 960,00

9 840,00

10.05.2019

10.05.2019

MIASTO STOŁECZNE
31.07.2019 WARSZAWA

26.02.2019

26.02.2019

28.06.2019 Ewa Kwaśniewska

17.01.2019

17.01.2019

31.12.2019 Anna Piwowar

Wynajem Auli szkolnej w celu prowadzenia prób
muzycznych dla ok. 80 osób - Chór Warszawiaków
i zespół muzyczny pod kierownictwem
muzycznym pana Jana Stokłosy w dniach 27 lipca
2019, 29 lipca 2019, 30 lipca 2019 oraz 31 lipca
2019 przygotowujących sie do koncertu pt.
'Warszawiacy śpiewają (nie) Zakazane piosenki'edycja 2019. Okres obowiązywania umowy: od 27
do 31.07.2019
Nie
przygotowanie loga serii wydawniczej Bradl oraz
kompozycji graficznej 4 okładek na potrzeby
czwartego tomu serii Bradl
Nie
projekt 11 wzorów graficznych newslettera w tym
cztery podwójne numery oraz siedem
pojedynczych numerów, zawierających
kalendarium wydarzeń MPW wraz z ich
kompleksowym przygotowaniem do druku (w
tym czynności związane ze składem dtp oraz
przygotowanie pliku produkcyjnego w formacie
do druku).
Nie

1 845,00

990

9 305,00

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

09.09.2019 Marcin Urban

Na potrzeby realizacji filmów promujących
działalność pawilonu rekreacyjno – kulturalnego
„Pokój na lato” Wykonawca napisze scenariusze
filmów, opracuje plastycznie i zrealizuje założenia
scenariuszy filmów od strony obrazu (zdjęć video
techniką elektroniczną) oraz reżyserii dźwięku.
Stworzy zdjęcia do filmów pod roboczym
nazwami „Pies”, „Kwiat”, „Warzywa”, „Neon”,
„Gołąbek”, „Plakat”, „Żelazna Brama”,
„Koncerty”, „Wieczorki didżejskie”, „Kubek”,
„Śniadanie”, „Muzyczny Pokój na lato”
odpowiadając za kompozycję plastyczną kadru,
oświetlenie i rodzaje stosowanych planów
filmowych oraz finalny wygląd materiału - oprawy
graficznej i dźwiękowej.
Nie

5 000,00

17.05.2019 Janusz Czopowicz

Opracowanie i artystyczne wykonanie roli
Drukarza podczas rodzinnej gry muzealnej z okazji
Nocy Muzeów 2019 „Artyści w obiektywie”
Nie

250

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

09.09.2019 Dariusz Fabisiak

Na potrzeby realizacji filmów promujących
działalność pawilonu rekreacyjno – kulturalnego
„Pokój na lato” Wykonawca wyreżyseruje serię
filmów informacyjno – promocyjnych pod
roboczym nazwami „Pies”, „Kwiat”, „Warzywa”,
„Neon”, „Gołąbek”, „Plakat”, „Żelazna Brama”,
„Koncerty”, „Wieczorki didżejskie”, „Kubek”,
„Śniadanie”, „Muzyczny Pokój na lato”
dotyczących działalności pawilonu. Dzieło
zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiającego scenariuszem, scenopisem,
kosztorysem i terminarzem. Wykonawca
zobowiązuje się dochować szczególnej
staranności i wykonać dzieło o wysokim poziomie
artystycznym i technicznym.
Nie

5 000,00

31.08.2019 Tomasz Zin

'Za wykonanie utworu w postaci stworzenia
autorskiego projektu scenografii
multimedialnejtowarzyszącej koncertom w
Pokoju na lato w sezonie 2019 r zgodnie z
poniższym harmonogramem:1) 18.05. koncert
Stanisławy Celińskiej2) 29.06 .-koncert Meli
Koteluk3) 13.07 – koncert zespołu Ten Typ Mes i
18.07 – koncert Organka4) 16.08 - koncert Julii
Pietruchy i 31.08 – koncert Albo Inaczej '

Nie

3 300,00

06.05.2019 Jan Bilejczyk

Konwersja z 2D na 3D 48 sztuk fotografii na
potrzeby organizacji wystawy: „Trzy spojrzenia na
miasto” z wykonaniem masek roboczych
określających głębie trójwymiarowości fotografii. Nie

4 800,00

02.05.2019

02.05.2019

10.07.2019 Jerzy Skakun

06.05.2019

06.05.2019

14.05.2019 Agnieszka Kierpuszewska

Przygotowanie projektu graficznego albumu
fotografii Tadeusza Bukowskiego według serii
poprzednich albumów Fotografie Cz. Gerwalda, i
W. Chrzanowskiego, przygotowanie layoutu,
naniesienie korekt, przygotowanie do druku,
nadzór nad drukiem.
Nie
Skomponowanie, na potrzeby realizacji filmów
promujących działalność pawilonu rekreacyjno –
kulturalnego „Pokój na lato” , czterech
trwających około minuty utworów muzycznych
będących muzycznym motywem przewodnim
materiałów video prezentujących program
pawilonu.
Nie

08.05.2019

08.05.2019

31.07.2019 Katarzyna Łuszczyk

08.05.2019

08.05.2019

08.08.2019 Wojciech Brzeziński

Projekt scenografii świetlnej oraz reżyserii światła
do spektaklu teatralnego pod tytułem „Król Lear”,
opartego na dramacie Wiliama Szekspira.
Nie
Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Edgara w spektaklu teatralnym pod tytułem „Król
Lear”.
Nie

31.07.2019 Magdalena Dąbrowska

Projekt kostiumów dla 8 aktorów występujących
w spektaklu teatralnego pod tytułem „Król Lear”. Nie

08.05.2019

08.05.2019

13.05.2019

13.05.2019

30.06.2019 Janusz Czopowicz

13.05.2019

13.05.2019

30.08.2019 Janusz Czopowicz

Wykonanie kopii skrzynki pocztowej harcerskiej
Poczty Polowej, kopii pieczęci z drewna
dębowego, kopii orzełka do furażerki i kopii
magazynka do pistoletu Błyskawica na potrzeby
wystawy „Powstanie Warszawskie 1944” w
Muzeum Masakry Nankińskiej w Nankinie (Chiny). Nie
Wykonanie kopii pistoletu Błyskawica na
potrzeby wystawy „Powstanie Warszawskie
1944” w Muzeum Masakry Nankińskiej w
Nankinie (Chiny).
Nie

6 500,00

550

12 000,00

8 800,00

10 000,00

1 600,00

2 500,00

13.05.2019

13.05.2019

13.05.2019

30.05.2019 Grzegorz Sołtysiak

Opracowanie scenariusza wystawy oraz napisanie
15 tekstów do wystawy KURIER opowiadającej o
losach Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
tuz przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Nie

13.05.2019

Jankowski Michał
12.06.2019 Bursztynowska Agnieszka

Przygotowanie oprogramowania do skanowania i
rozpoznawania rysów twarzy (bez części
graficznej) do projektu „Mój Powstaniec”.
Nie

13.05.2019

13.05.2019

30.05.2019 Katarzyna Nowicka

13.05.2019

13.05.2019

31.05.2019 Wojciech Koss

13.05.2019

13.05.2019

05.08.2019 Grzegorz Falkowski

14.05.2019

14.05.2019

10.07.2019 Marta Wawro

14.05.2019

14.05.2019

22.05.2019 Jacek Wełniak

14.05.2019

07.05.2019

01.07.2019 Maciej Dobrowolski

Występ artystyczny - wykonanie partii wokalnych
do autorskich kompozycji podczas koncertu „liveact Novika” organizowanego w dniu 30 maja 2019
r. w Pokoju na lato.
Opracowanie projektów graficznych kolekcji
odzieżowej.
Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Edmunda w spektaklu teatralnym pod tytułem
„Król Lear”.
Skład i przygotowanie do druku biogramów oraz
mapki z listę miejsc pamięci na Woli,
rozdawanych uczestnikom Marszu Pamięci w dniu
5 sierpnia 2019 r., oraz aktualizacji projektu
graficznego kartonika do wpinki z symbolem
Polski Walczącej.

5 220,00

21 980,00

Nie

2 000,00

Nie

8 245,00

Nie

8 800,00

Nie

700

Przygotowanie tłumaczenia referatu pod tytułem
– „Autentyzm w drugo wojennej kolekcji
Ikonograficznej Muzeum Powstania
Warszawskiego” na język angielski, na potrzeby
konferencji ICOM KYOTO 2019 “MUSEUMS AS
CULTURAL HUBS: THE FUTURE OF TRADITION”.
Nie
Skomponowanie muzyki do wystawy „Odbicie.
Jestem jak Ty zapewne”.
Nie

350
2 500,00

14.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

01.07.2019 Karolina Pasek

Stworzenie linii narracyjnych oraz koncepcji
tytułu oraz komunikacji tekstowej do tegorocznej
wystawy obchodowej o roboczym tytule „Twój
Powstaniec”.
Nie

2 800,00

13.06.2019 Janusz Czopowicz

Wykonanie stalowej podstawy z możliwością
regulowania do podparcia motocykla DKW Sahara
na ekspozycji stałej MPW.
Nie

1 055,00

30.05.2019

30.05.2019

23.08.2019 Tomasz Stempniewicz

30.05.2019

30.05.2019

31.07.2019 Paweł Olejniczak

31.05.2019

31.05.2019

05.08.2019 Dorota Landowska

02.05.2019

02.05.2019

31.07.2019 Marta Czerwieniec-Ivasyk

02.05.2019

02.05.2019

07.05.2019 Hana Umeda

Przygotowanie aranży utworów polskiej muzyki
rozrywkowej oraz wykonania i występu
didżejskiego podczas koncertów odbywających
się w dniach 14.06, 21.06, 5.07, 9.08, 23.08 w
godz. 19.00 – 22.00 w pawilonie rekreacyjnokulturalnym „Pokój na lato”.
Retusz skanów fotografii autorstwa Tadeusza
Bukowskiego ze zbiorów Muzeum Powstania
Warszawskiego według zaleceń zlecającego w
celu przygotowania ich do prezentacji w albumie
fotograficznym.
Opracowanie oraz artystyczne wykonania roli
Regany w spektaklu teatralnym pod tytułem „Król
Lear”.
Kwerenda w Archiwum Państwowym w
Warszawie (zespół Sąd Grodzki w Warszawie)
dotycząca ofiar cywilnych Powstania
Warszawskiego.
Wykonanie tradycyjnego tańca japońskiego
Nihon Buyo, podczas wernisażu wystawy 'Gajjin w
kraju Samurajów. Japonia na fotografiach z
przełomu XIX i XX wieku ',

02.05.2019

02.05.2019

19.05.2019 Izabela Dąbrowska

Nie

4 000,00

Nie

6 683,00

Nie

12 000,00

Nie

4 020,00

Nie

670

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa niedziela z przyrodą'. Nie

400

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

02.05.2019

26.05.2019 Tomasz Madej

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa niedziela z grą
japońską'.

Nie

400

17.05.2019 Ewa Ciosek

Przygotowanie materiałów oraz wypożyczenie
sprzętu fotograficznego potrzebnego do
zorganizowania punktu „Pracownia
Fotograficzna”, podczas rodzinnej gry muzealnej z
okazji Nocy Muzeów 2019 „Artyści w obiektywie”
w dniu 17.05.2019 r.
Nie

250

02.05.2019

02.05.2019

09.05.2019 Mikołaj Mirowski

07.05.2019

07.05.2019

11.05.2019 Paweł Pstrokoński

07.05.2019

07.05.2019

22.05.2019 Paweł Pstrokoński

07.05.2019

07.05.2019

09.05.2019 Piotr Kaszczyszyn

07.05.2019

07.05.2019

09.05.2019 Izabela Mrzygłód

Przygotowanie wystąpienia i poprowadzenie
panelu podczas dyskusji „Żyd-Polak czyli stracona
szansa na polską żydowskość”, organizowanej w
ramach cyklu „Warszawa Dwóch Powstań”.
Nie
Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
11.05.19 spaceru w okolicach Warszawy (pt.
„Ptakomajówka w Raszynie”) w ramach cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie
Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
22.05.19 na terenie Warszawy spaceru (pt.
„Spacerem do pracy przez Ogród Botaniczny
UW”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Nie
Przygotowanie wystąpienia podczas dyskusji „ŻydPolak czyli stracona szansa na polską
żydowskość”, organizowanej w ramach cyklu
„Warszawa Dwóch Powstań”.
Nie
Przygotowanie wystąpienia podczas dyskusji „ŻydPolak czyli stracona szansa na polską
żydowskość”, organizowanej w ramach cyklu
„Warszawa Dwóch Powstań”.
Nie

650

550

550

250

250

10.05.2019

10.05.2019

31.05.2019 Piotr Kędziorek

10.05.2019

10.05.2019

14.06.2019 Natalia Kalisiewicz

10.05.2019

10.05.2019

14.06.2019 Magdalena Brol

Przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW.
Przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW.
Przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW

10.05.2019

13.05.2019

13.05.2019

13.05.2019

10.05.2019

13.05.2019

13.05.2019

13.05.2019

Nie

3 008,00

Nie

4 888,00

Nie

4 888,00

16.05.2019 Aleksandra Skowron

Poprowadzenie spotkania w ramach wykładu o
Japonii – „Współczesna Japonia a dialog
międzyreligijny”, w dniu 16.05.2019 r., o godzinie
19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

595

15.06.2019 Michał Oleszczyk

Przygotowanie autorskiego scenariusza wykładu
pod roboczą nazwą „Historia Ramenu w filmie i
na talerzu”, oraz przeprowadzenie prelekcji w
pawilonie rekreacyjno-kulturalnym Pokój na lato,
poprzedzającej projekcję filmu „Ramen. Smak
wspomnień”.
Nie

475

30.05.2019 Bartłomiej Rubik

Poprowadzenie spotkania z cyklu „Fotograf w
podróży – Bartłomiej Rubik – Mozaika
Latynoamerykańska – święta, wierzenia i rytuały”,
organizowanego w dniu 30.05.2019 r. o godz.
19.00 w Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie

500

14.05.2019 Justyna Dżbik-Kluge

Poprowadzenie konferencji prasowej dotyczącej
inauguracji Pokoju na lato, sezon piąty. Spotkanie
odbędzie się 14 maja 2019 r. w Pokoju na lato
Nie

595

16.05.2019

16.05.2019

21.05.2019 Artur Brzóska

16.05.2019

16.05.2019

30.06.2019 Ewa Biernacka

20.05.2019

20.05.2019

01.06.2019 Maria Bulikowska

20.05.2019

20.05.2019

23.05.2019 Radosław Potrac

Sprawowanie nadzoru nad badaniami śladów
krwi w Pałacu Staszica w dniu 21 maja 2019 r.
rRdakcja tekstów oraz korekta poskładowa do
albumu „Fotografie Warszawskie Tadeusza
Bukowskiego”.

22.05.2019

22.05.2019

09.06.2019 Anna Bera

29.05.2019

01.06.2019

31.08.2019 Bartłomiej Ślifierski

29.05.2019

01.06.2019

30.06.2019 Paweł Szczegryn

15.08.2019 Ewa Ciosek

Koordynowanie w całości projektu warsztatów
artystycznych, które odbędą się w ramach zlotu
harcerskiego „Sztafeta Pokoleń – harcerze w 75.
Rocznicę Powstania Warszawskiego”. W
szczególności zaś do: opracowania koncepcji i
scenariusza, koordynacji realizacji warsztatów,
przygotowania podsumowania warsztatów.

01.06.2019

595

Nie

1 700,00

Przygotowanie, na potrzeby realizacji działań
edukacyjnych w pawilonie rekreacyjnokulturalnym „Pokój na lato”, scenariusza,
opracowania i realizacji scenografii wykładów
dotyczących gwary warszawskiej oraz
poprowadzenia ich w charakterze konferansjera
w dniu 01.06.2019 r.
Nie
Opracowanie autorskiego scenariusza spotkania
poświęconego gwarze warszawskiej oraz
poprowadzenie spotkania, w ramach działalności
pawilonu rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na
lato”.
Nie
Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 5-10 lat nt. „Leniwa niedziela z dzikimi
dziećmi”, organizowanym w dniu 09.06.2019 r.
Czynności obejmujące prace porządkowe na
terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Usługi fotograficzne dla Muzeum Powstania
Warszawskiego.

31.05.2019

Nie

550

300

Nie

870

Nie

9 324,00

Nie

2 881,00

Nie

4 000,00

31.05.2019

01.06.2019

31.08.2019 Julia Ostrowska

03.06.2019

03.06.2019

28.06.2019 Suchodolski Marek

Prace przy obsłudze ekspozycji Fotoplastikonu, w
tym prowadzenie statystyk wejść, obsługę
warsztatów oraz wydarzeń na Facebooku.
Nie
Poprowadzenie jako przewodnik w dniu
28.06.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pt.
„Mityczne drzewa i święte gaje”) w ramach cyklu
leśnego „Zielonym do góry” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Nie

23.06.2019 Piotr Nowacki

Poprowadzenie autorskiego spotkania dla dzieci
w wieku 6-10 lat nt. „Leniwa niedziela z
komiksem”, organizowanym w dniu 23.06.2019
r., o godz. 11.00 w Fotoplastikonie Warszawskim. Nie

450

12.06.2019 Stanisław Łubieński

Poprowadzenie jako przewodnik w dniu
12.06.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pt.
„Czerwcówka z nocnymi markami”) w ramach
cyklu ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie

550

11.06.2019 Ewelina Bartosik

Poprowadzenie części warsztatowej podczas
spotkania z młodzieżą, w ramach cyklu „Młodzi,
aktywni, pomocni” / VIII edycji Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody”, nt. potrzeby i możliwości
zaangażowania społecznego.

500

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

05.06.2019 Maria Medyńska

07.06.2019

07.06.2019

03.07.2019 Michalina Mruczek

Nie

Napisanie autorskiego scenariusza warsztatów
kulinarnych, zapewnienie materiałów oraz
poprowadzenie warsztatów w „Pokoju na lato” w
dniu 05.06.2019 o godzinie 18.00.
Nie
Przygotowanie autorskiego scenariusza,
zapewnienie materiałów do warsztatów pod
roboczą nazwą „Wyszyj swoje lato”, oraz ich
poprowadzenie w pawilonie rekreacyjnokulturalnym „Pokój na lato”.
Nie

10 422,00

550

668

600

07.06.2019

12.06.2019

31.07.2019 Julia Sokołowska

07.06.2019

07.06.2019

13.06.2019 Mikołaj Mirowski

11.06.2019

11.06.2019

13.06.2019 Grzegorz Ostrowski

Pomoc w obsłudze Działu Projektów
Międzynarodowych Instytutu Stefana
Starzyńskiego.
Przygotowanie wystąpienia i poprowadzenie
panelu podczas dyskusji „Kultura pamięci czy
polityka historyczna? Pamięć o Shoah w Polsce i
w Niemczech” organizowanej w ramach cyklu
„Warszawa dwóch powstań”.
Poprowadzenie 3 spotkań dla dzieci z cyklu
„Warsztaty z techniki heliograwiury” w
Fotoplastikonie Warszawskim.

Nie

5 000,00

Nie

650

Nie

1 200,00

14.06.2019

14.06.2019

19.08.2019 Anna Bera

17.06.2019

17.06.2019

12.12.2019 Marta Brzozowska-Smolańska

Poprowadzenia 4 autorskich spotkań dla dzieci w
wieku 5-10 lat nt. „Lato z Dzikimi Dziećmi”,
organizowanych w Fotoplastikonie Warszawskim. Nie
Poprowadzenia 12 autorskich spotkań z cyklu
„Duchy Warszawy” w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie

18.12.2019 Grzegorz Ostrowski

Poprowadzenia 22 spotkań nt. „Nietypowe
techniki fotograficzne” – warsztaty fotograficzne
dla dorosłych, organizowanych w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie

17.06.2019

17.06.2019

18.06.2019

18.06.2019

27.08.2019 Grzegorz Ostrowski

18.06.2019

18.06.2019

26.07.2019 Natalia Kalisiewicz

18.06.2019

18.06.2019

26.07.2019 Magdalena Brol

Poprowadzenia 7 spotkań nt. „Lato w
Fotoplastikonie Warszawskim” – warsztaty
fotograficzne dla dzieci (sitodruk/fotograwiura),
organizowanych w Fotoplastikonie Warszawskim Nie
Przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW.
Nie
Przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW.
Nie

3 476,00

7 200,00

8 800,00

2 100,00

5 264,00

5 264,00

18.06.2019

08.07.2019

07.08.2019 Justyna Witkowska

28.06.2019

01.07.2019

31.08.2019 Daniel Wojtkiewicz

28.06.2019

01.07.2019

31.12.2019 Natalia Radulska

01.07.2019

01.07.2019

31.08.2019 Uladzislau Yeliseyeu

01.07.2019

01.07.2019

05.08.2019 Magdalena Waszak

02.07.2019

02.07.2019

19.07.2019 Kamil Lachowski

Pomoc w organizacji obchodów i obsługa
medialna podczas obchodów 75. rocznicy
Powstania Warszawskiego.
'Wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT.
Wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury. Wsparcie Działu
Promocji w kwestiach merytorycznych i
technicznych związanych ze zmianą providera
1944.pl. Aktualizacja procedury analizy ryzyka.
Dostosowanie procedury ochrony danych
osobowych na potrzeby tajemnicy informacji
poufnych.
'Opracowywanie materiałów na potrzeby
udostępniania ich w kanałach mediów
społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego. Pomoc w prowadzeniu bieżącej
komunikacji na profilu Muzeum Powstania
Warszawskiego na Facebooku. Prowadzenie
bieżącej komunikacji na funpagu „BRADL w akcji”,
opracowanie materiałów tekstowych,
zdjęciowych i animacji.
Wykonanie czynności obejmujących prace
porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
'Realizacja zadań związanych z produkcją
koncertów obchodowych organizowanych przez
MPW.'
Wykonanie czynności obejmujących
wspomaganie prac zespołu pokoju kombatanta
przy pracach związanych z koordynacją działań w
ramach 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego dotyczącej wizyt Powstańców z
zagranicy.

Nie

4 945,00

Nie

4 800,00

Nie

12 000,00

Nie

6 512,00

Nie

2 500,00

Nie

2 552,00

03.06.2019

03.06.2019

10.09.2019 Jarosław Trybuś

03.06.2019

03.06.2019

10.09.2019 Magdalena Piwowar-Stańczyk

03.06.2019

03.06.2019

31.07.2019 Bożena Zaremba

Aktualizacja merytoryczna drugiego wydania
publikacji „Warszawa niezaistniała”
'Nowy projekt okładki i stron redakcyjnych,
aktualizacja składu wznowienia publikacji
„Warszawa niezaistniała”, wyeliminowanie
błędów i nieprawidłowości powstałych po
przełamaniu i wlaniu nowych materiałów,
wprowadzenie korekty oraz przygotowanie
plików graficznych do druku, zgodnie z ustaloną
specyfikacją.'
Uszycie zgodnie z projektami, kostiumów dla 8
aktorów oraz wykonania poprawek krawieckich
na potrzeby spektaklu teatralnego pod tytule
„Król Lear”.

06.06.2019

06.06.2019

06.06.2019

06.06.2019

06.06.2019

06.06.2019

Nie

2 200,00

Nie

1 650,00

Nie

3 600,00

26.07.2019 Dawid Lubowicz

Skomponowanie i zaaranżowanie na kwartet
smyczkowy oprawy muzycznej spektaklu „Król
Lear”, zgodnie z wytycznymi reżysera oraz
zarejestrowanie partii skrzypiec (w ramach
zespołu Atom String Quartet).

Nie

3 000,00

26.07.2019 Mateusz Smoczyński

Skomponowanie i zaaranżowanie na kwartet
smyczkowy oprawy muzycznej spektaklu „Król
Lear”, zgodnie z wytycznymi reżysera oraz
zarejestrowanie partii skrzypiec (w ramach
zespołu Atom String Quartet).

Nie

3 000,00

26.07.2019 Krzysztof Lenczowski

Skomponowanie i zaaranżowanie na kwartet
smyczkowy oprawy muzycznej spektaklu „Król
Lear”, zgodnie z wytycznymi reżysera oraz
zarejestrowanie partii wiolonczeli (w ramach
zespołu Atom String Quartet).

Nie

3 000,00

06.06.2019

07.06.2019

06.06.2019

07.06.2019

26.07.2019 Michał Zaborski

Skomponowanie i zaaranżowanie na kwartet
smyczkowy oprawy muzycznej spektaklu „Król
Lear”, zgodnie z wytycznymi reżysera oraz
zarejestrowanie partii altówki (w ramach zespołu
Atom String Quartet).
Nie

3 000,00

17.06.2019 Jan Bilejczyk

Retusz, naprawa i skanowanie 233 sztuk fotografii
z kolekcji: „Londyn – Zbigniewa Szczypki”,
„Francja – Andrzeja Zawady” oraz „Azja”, w tym
rekonstrukcji elementów uszkodzonych oraz
konwersji z 2D na 3D wraz z wykonaniem masek
roboczych określających głębię trójwymiarowości
fotografii.
Nie

6 757,00

13.06.2019

13.06.2019

30.06.2019 Martyna Wyrzykowska

13.06.2019

13.06.2019

30.07.2019 Aleksandra Kot

13.06.2019

13.06.2019

12.07.2019 Michał Lisiewicz

Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego utworów w postaci wstępnego
szkicu opracowania graficznego albumu
fotograficznego pod roboczym tytułem „Brok” z
fotografiami archiwalnymi Eugeniusza
Lokajskiego, w szczególności opracowanie dwóch
layoutów składu książki.
Nie
Projekt graficzny plansz wystawy „Walka o
wolność. Powstanie Warszawskie 1944” na
potrzeby prezentacji w Tallinie.
Nie
Artystyczne wykonanie partii na pierwsze
skrzypce podczas występu artystycznego na
koncercie „Alicja Majewska”.
Nie

880

1 850,00

1 100,00

13.06.2019

13.06.2019

Jankowski Michał
28.07.2019 Bursztynowska Agnieszka

17.06.2019

17.06.2019

10.07.2019 Rafał Grabowski

17.06.2019

17.06.2019

08.07.2019 Ewa Biernacka

17.06.2019

17.06.2019

03.08.2019 Michał Szlaga

17.06.2019

17.06.2019

30.06.2019 Michał Szlaga

18.06.2019

18.06.2019

05.07.2019 Aleksandra Kot

18.06.2019

18.06.2019

06.08.2019 Grzegorz Piątek

'Dostosowanie algorytmu jako usługi do działania
wspólnie z firmą Superskrypt, przeprowadzenie
testów z różnym zestawem danych dostarczanych
przez Superskrypt, z okresem na przystosowanie
platformy pod nowe parametry, nie krótszym niż
4 dni, instalacja oraz konfiguracja algorytmu na
komputerze PC dostarczonym przez MPW,
konfiguracja ww. komputera PC tak, aby
uruchamiał się oraz wyłączał zgodnie z
harmonogramem funkcjonowania Muzeum.
Przygotowanie grafiki oraz funkcjonalności w
aplikacji internetowej prezentującej zdjęcia
lotnicze, a także stworzenie animacji startowej o
długości co najmniej 30 sekund.
'Opracowanie językowo-stylistyczne tekstów
przewodnich oraz stworzenia podpisów do
prezentowanych w albumie fotografii wraz z ich
aktualizacją merytoryczną w oparciu o
ikonograficzne opisy techniczne i aktualny stan
wiedzy historycznej.
Wykonania autorskiej sesji fotograficznej podczas
wydarzeń 75. rocznicy obchodów Powstania
Warszawskiego.
Opracowanie i wykonanie autorskiej sesji
fotograficznej Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Przygotowanie projektu graficznego plansz
wystawy „Walka o wolność. Powstanie
Warszawskie 1944” na potrzeby prezentacji w
Monachium.
'Redakcja merytoryczna uaktualnionych tekstów
autorstwa Jarosława Trybusia do publikacji
„Warszawa Niezaistniała”.

Nie

7 692,00

Nie

6 500,00

Nie

4 500,00

Nie

4 400,00

Nie

11 000,00

Nie

1 450,00

Nie

2 200,00

24.06.2019

24.06.2019

12.07.2019 Alicja Majewska-Budzyńska

24.06.2019

24.06.2019

12.07.2019 Włodzimierz Korcz

Artystyczne wykonanie partii wokalnych podczas
występu artystycznego na koncercie „Alicja
Majewska”.
Nie
Artystyczne wykonanie partii na fortepian
podczas występu artystycznego na koncercie
„Alicja Majewska”.
Nie

24.06.2019

24.06.2019

28.07.2019 Anna Hatłas-Marczewska

26.06.2019

26.06.2019

05.08.2019 Sylwia Zmitrowicz

26.06.2019

26.06.2019

05.08.2019 Paulina Walendziak

13.05.2019

13.05.2019

22.07.2019 Mateusz Stajewski

Opracowanie koncepcji projekcji wideo oraz
reżyserii i realizacji materiałów wideo na potrzeby
spektaklu teatralnego pod tytułem „Król Lear”.
Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Goleryli w spektaklu teatralnym pod tytułem
„Król Lear”.
Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Kordelii w spektaklu teatralnym pod tytułem
„Król Lear”.
przygotowania autorskiego projektu scenografii
wystawy „KURIER. Ostatnie dni przed
Powstaniem” o powierzchni ok. 300 m2 (20
obiektów z uwzględnieniem wybranych
eksponatów w gablotach). Projekt scenografii
wystawy przewiduje zaprezentowanie jej w
postaci makiety.

14.08.2019 Anna Nałęcka-Milach

01.07.2019

01.07.2019

6 925,00

5 495,00

Nie

10 000,00

Nie

8 500,00

Nie

4 500,00

Nie

43 000,00

Opracowanie koncepcyjne, graficzne oraz
przygotowanie do druku: serii pocztówek z
fotografiami Eugeniusza Lokajskiego w dwóch
wersjach, serii pocztówek ze współczesnymi
fotografiami Muzeum Powstania Warszawskiego,
serii zakładek, naklejek z motywami z fotografii E.
Lokajskiego, opakowania dwuskrzydłowego na
serię kartonikowych pocztówek z fotografiami
Eugeniusza Lokajskiego.
Nie

5 495,00

01.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

01.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

05.08.2019 Arkadiusz Buszko

Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Kenta oraz opracowania plastyki ruchu w
spektaklu teatralnym pod tytułem „Król Lear”.

Nie

10 000,00

01.08.2019 Lidia Kitlińska

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (sopran) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

01.08.2019 Maja Kłoskowska

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (sopran) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

01.08.2019 Barbara Miernik

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (sopran) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

01.08.2019 Zuzanna Klara Falkowska

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (alt) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

01.08.2019 Apolonia Golachowska

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (alt) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

01.08.2019 Michał Błaszkiewicz

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (baryton) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

01.08.2019 Michał Błaszkiewicz

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (baryton) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

01.08.2019 Arkadiusz Górka

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (baryton) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

08.07.2019

08.07.2019

01.08.2019 Wiktor Gniazdowski

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (baryton) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

800

08.07.2019

08.07.2019

01.08.2019 Łukasz Hermanowicz

08.07.2019

08.07.2019

03.08.2019 Bartosz Wacław Świętek

Artystyczne wykonanie utworów w postaci
opracowania na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (baryton) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie
Artystyczne wykonanie utworów w postaci
skomponowania 5 dedykowanych utworów
muzycznych i muzycznej oprawy DJ-skiej „Masy
Powstańczej 2019”.
Nie

01.08.2019 Bartosz Kołsut

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – akordeonisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 300,00

01.08.2019 Grzegorz Wołczański

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – klarecisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 200,00

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

800

700

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

01.08.2019 Andrzej Janusz Olewiński

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – gitarzysty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 300,00

01.08.2019 Paulina Maria Mastyło

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – skrzypaczki i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 100,00

01.08.2019 Agnieszka Zagroba-Klahs

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – altowiolisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 100,00

Anna Dominika Szalińska01.08.2019 Zaziębło

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – skrzypaczki i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 100,00

01.08.2019 Justyna Elżbieta Meliszek

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wiolonczelistki i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 100,00

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

01.08.2019 Michał Michota

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – akordeonisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 200,00

01.08.2019 Wojciech Piotr Gumiński

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – grającego na
instrumentach detych (trąbka) i artystycznego
wykonania utworów podczas akcji muzycznej i
koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają (nie)
ZAKAZANE PIOSENKI”.

Nie

1 300,00

01.08.2019 Marek Lipski

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – kontrabasisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 300,00

01.08.2019 Paweł Ryszard Maruszak

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – fortepianisty i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

1 300,00

20.12.2019 Marek Oleksicki

Wykonanie utworów w postaci narysowania
graficznej historii (komiksu) tomu 5 serii – jako
kontynuacji wydawniczej BRADL

Nie

23 188,00

16.07.2019

16.07.2019

28.07.2019 Bartosz Cymbalista

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego role „Powstaniec I”, 'Sprzedawca
chleba', 'Niemiec III', w improwizowanych
scenach w fotograficznej grze miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania”.
Nie

16.07.2019

16.07.2019

28.07.2019 Kinga Dąbrowska

16.07.2019

16.07.2019

05.08.2019 Dariusz Adamski

Opracowania roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec III”, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.
Stworzenie autorskich rysunków oświetlenia
sceny, planu technicznego montażu świateł
scenicznych do spektaklu „Król Lear” oraz
reżyserii i realizacji światła podczas prób i
pokazów.

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

1 000,00

Nie

270

Nie

6 000,00

28.07.2019 Edyta Bełza

Opracowanie roli i udziału w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec V”, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

28.07.2019 Mateusz Dobies

Opracowanie roli i udziału w charakterze aktora
odgrywającego role „Powstaniec VI”, 'Rikszarz na
pl. Wileńskim', w improwizowanych scenach w
fotograficznej grze miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

540

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

28.07.2019 Sara Drobniak

Opracowanie roli i udziału w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec VII”, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

28.07.2019 Sara Brych

Opracowanie roli i udziału w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec VIII”, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

28.07.2019 Jakub Sielski

Opracowanie roli i udziału w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec IX”, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

16.07.2019

16.07.2019

28.07.2019 Dariusz Tokarz

16.07.2019

16.07.2019

22.07.2019 Wojciech Wachowicz

Opracowanie roli i udziału w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec X”, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie
Przygotowanie projektu scenografii świetlnej i
projektu scenografii, składającej się ze zdjęć
pracowników MPW wraz z wykonaniem ww.
projektów w Villa Foksal w dn. 22.07.2019 na
potrzeby 15-lecia Muzeum Powstania
Warszawskiego
Nie

270

650

16.07.2019

16.07.2019

28.07.2019 Aleksandra Nowacka

Opracowanie roli i udziału w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XII”, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

16.07.2019

16.07.2019

01.08.2019 Tomasz Budkiewicz

16.07.2019

16.07.2019

05.08.2019 Iwonna Bielska-Grabowska

Rezyseria dźwięku i koncepcja projektu
nagłośnienia audytorium na potrzeby koncertu
'Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI'. Nie
Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Króla Leara w spektaklu teatralnym pod tytułem
„Król Lear”.
Nie

28.07.2019 Natalia Rewieńska

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XIII” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.

Nie

270

28.07.2019 Marcin Wypych

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XIV” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.

Nie

290

28.07.2019 Wiktor Stypa

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XV” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.

Nie

270

28.07.2019 Magdalena Maria Zubko

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XVII” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.

Nie

270

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

1 700,00

12 000,00

17.07.2019

17.07.2019

28.07.2019 Konrad Kapica

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XVIII” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.

Nie

270

Nie

270

17.07.2019

17.07.2019

28.07.2019 Anna Nachman

17.07.2019

17.07.2019

30.07.2019 Michał Szlaga

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XIX” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.
Przygotowanie autorskiego retuszu
kolorystycznego i ujednolicenia barwnego
fotografii terenu, gmachu oraz ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego (zbiór 35
fotografii).

Nie

1 925,00

24.07.2019 Michał Wit Górczyński

Stworzenia ilustracji muzycznej – skomponowanie
muzyki do animacji fotografii Tadeusza
Bukowskiego, w podziale na części o roboczych
tytułach: „Rodzina”, „II RP”, „Przedszkole im.
Michaliny Mościckiej”, „Okupacja”, „Powstanie”,
„Spacer po zburzonym mieście”, „Odbudowa”.
Nie

3 000,00

05.08.2019 Michał Jacek Zajączkowski

'Wykonanie fotografii upamiętniających:1)
uroczyste odsłonięcie grobu gen. ŚciboraRylskiego w dniu 19 lipca 2019 r.,2) przejazd Masy
Powstańczej w dniu 03 sierpnia 2019 r., w
godzinach 16:30-19:30,3) uroczystość w hołdzie
ludności cywilnej Woli przy Pomniku Pamięci 50
Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez
Niemców podczas Powstania Warszawskiego
1944, w dniu 05 sierpnia 2019 przy Skwerze
Pamięci na rozwidleniu ulic Leszno i Al.
Solidarności.
Nie

1 538,00

17.07.2019

18.07.2019

17.07.2019

19.07.2019

19.07.2019

19.07.2019

28.07.2019 Mariusz Urbaniec

19.07.2019

19.07.2019

27.07.2019 Barbara Galińska

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XX” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.
Artystyczne wykonanie dyplomów –
memorandum z tekstem Sztafety Pokoleń,
przygotowywanych z okazji 75. rocznicy
Powstania Warszawskiego.

19.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

19.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

Nie

270

Nie

2 662,00

22.07.2019 Marta Wawro

Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do
druku ulotki informacyjnej o wystawie
„Zachowajmy ich w pamięci”, dystrybuowanej w
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

400

28.07.2019 Michał Słomkowski

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XXII” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.

Nie

270

28.07.2019 Daniel Borwiec

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XXI” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.

Nie

270

23.07.2019

23.07.2019

28.07.2019 Gabriela Ryszarda Zarzecka

23.07.2019

23.07.2019

26.07.2019 Jan Bilejczyk

Opracowanie roli i udział w charakterze aktora
odgrywającego rolę „Powstaniec XVI” w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.
Nie
Konwersja z 2D na 3D 48 sztuk fotografii na
potrzeby organizacji wystawy: „Utrwalone miasto, wojna, miłość” z wykonaniem masek
roboczych określających głębie trójwymiarowości
fotografii.
Nie

270

4 800,00

23.07.2019

23.07.2019

28.07.2019 Grzegorz Ostrowski

23.07.2019

23.07.2019

27.07.2019 Wojciech Wachowicz

Wykonania rekwizytów do fotograficznej gry
miejskiej „Twoja Klisza a Powstania”, wraz z
przygotowaniem projektów graficznych i
wizualizacji, a także transportem na start gry w
dniu 28 lipca 2019 r.
Nie
Przygotowanie projektu scenografii 8 punktów na
trasie gry „Twoja klisza z Powstania” oraz
projektu scenografii i dekoracji bazaru
Różyckiego.
Nie

5 000,00

3 000,00

23.07.2019

23.07.2019

27.07.2019 Piotr Roszczenko

23.07.2019

23.07.2019

26.07.2019 Anna Maria Rudzińska

'1) opracowanie scenariusza oprawy wizualnej
koncertu Miuosh & FDG. Orkiestra w Parku
Wolności w dniu 27.07.2019r.,2) reżyserii światła
scenicznego, efektowego i architektury podczas
koncertu,3) reżyserii i wykonania klipów
wizualizacji do koncertu,4) uwzględnienie
wytycznych zamawiającego dotyczących specyfiki
koncertu, jego transmisji tv oraz charakterystyki
obiektu,5) opracowanie elementów specyfikacji
technicznych dotyczących sprzętu
oświetleniowego i multimedialnego,6) obecności
podczas prób i koncertu w dniach 26-27.07.2019
r.
Nie
Przygotowanie projektu kostiumów dla 40
aktorów i statystów do fotograficznej gry
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.
Nie

28.07.2019 Gabriela Tarkowska

Przygotowania projektu charakteryzacji wraz z
wykonaniem na 20 aktorach do fotograficznej gry
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”.
Nie

600

30.07.2019 Aleksandra Kot

Przygotowanie autorskiego projektu graficznego
materiałów informacyjnych dla uczestników
projektu Sztafeta Pokoleń – harcerze w 75.
rocznicę Powstania Warszawskiego.

549

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

Nie

7 143,00

4 000,00

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

27.07.2019 Bartłomiej Starnawski

Napisanie scenariusza dla XIII edycji fotograficznej
gry miejskiej „Twoja Klisza z Powstania” wraz z
rozpisaniem 40 ról aktorskich.
Nie

2 200,00

29.07.2019 Tomasz Saciłowski

Opracowanie graficzne kompletu podpisów
Powstańców Warszawskich i przygotowanie pliku
produkcyjnego do naniesienia na egzemplarze z
Przesłaniem Powstańców Warszawskich oraz
opracowanie graficzne pojedynczego podpisu do
naniesienia na egzemplarze wzorcowe.
Nie

1 705,00

30.07.2019 Michał Jacek Zajączkowski

Dokumentacja i rejestracja fotograficzna oraz
filmowa projektu 'Sztafeta Pokoleń - harcerze w
75. rocznicę Powstania Warszawskiego'.

3 500,00

Nie

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

23.07.2019

04.08.2019 Katarzyna Stefanowska

wykonania fotografii dokumentujących:1)
składanie kwiatów przy tablicy upamiętniającej
podpisanie przez płk. Antoniego Chruściela
„Montera”, dowódcę Okręgu Warszawskiego
Armii Krajowej, rozkazu rozpoczęcia Powstania
Warszawskiego, ul. Filtrowa 68, (dawna siedziba
konspiracyjnej Kwatery Okręgu Warszawskiego),
w dniu 01.08.2019 r. o godzinie 9.00,2)
uroczystości przy Pomniku „Mokotów Walczący –
1944”, Park im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera
oraz „Marsz Mokotowa” – przemarsz ul.
Puławską do ul. Dworkowej, w dniu 01.08.2019 r.
o godzinie 10.00,3) składanie kwiatów pod
Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”, róg
ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich, w dniu
01.08.2019 r. o godzinie 13.15,4) składanie
kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela
„Montera”, Cmentarz Wojskowy na Powązkach,
w dniu 01.08.2019 r. o godzinie 16.00-16.45,5)
uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego,
rozpalenie Ogniska Pamięci, ul. Bartycka, w dniu
01.08.2019 r. o godzinie 21.00,6) imprezę „Służby
Pomocnicze i Ratownicze”, w dniu 04.08.2019, w
godzinach 11.00-14.00, na terenie Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

2 088,00

15.09.2019 Tomasz Ginter

Wykonanie oprawy graficznej druków na
konferencję „Okupacja niemiecka w Polsce 19391945. Bilans historiografii i dezyderaty badawcze”
(plakat, notatnik, identyfikator, teczka, smycz,
program, banery internetowe).
Nie

2 500,00

23.07.2019

23.07.2019

24.07.2019 Dominika Zasadzińska

23.07.2019

23.07.2019

05.08.2019 Jacek Wełniak

23.07.2019

23.07.2019

01.10.2019 Paweł Olejniczak

23.07.2019

23.07.2019

01.08.2019 Sebastian Machalski

23.07.2019

23.07.2019

01.08.2019 Jakub Jan Jurzyk

23.07.2019

23.07.2019

01.08.2019 Natalia Hanna Piotrowska

Wykonanie makijażu wraz ze stylizacją włosów
dla czterech modeli biorących udział w sesji
fotograficznej na rzecz nowej kolekcji odzieżowej
Muzeum Powstania Warszawskiego pt. „Pamięć
własna”.
Nie
Tłumaczenie tekstów na język angielski do
wystawy „Utrwalone – Miasto, Wojna, Miłość” w
Fotoplastikonie Warszawskim
Nie
Wykonanie autorskiego retuszu skanów fotografii
autorstwa Eugeniusza Lokajskiego „Broka” ze
zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, w
ilości 250 sztuk. Sposób wykonania retuszu
powinien w szczególności umożliwiać prezentację
fotografii w albumie fotograficznym. Parametry
retuszu zostaną ustalone w trybie roboczym
Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze solisty i artystycznego wykonania
utworów podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”.
Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze solisty i artystycznego wykonania
utworów podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”.
Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze solisty i artystycznego wykonania
utworów podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”.

500

360

Nie

11 000,00

Nie

2 200,00

Nie

2 200,00

Nie

2 200,00

23.07.2019

23.07.2019

31.08.2019 Marianna Agata Oklejak

23.07.2019

23.07.2019

30.07.2019 Monika Nowogrodzka

23.07.2019

23.07.2019

20.09.2019 Sebastian Różycki

Stworzenie projektu koncepcyjnego i
wykonawczego tablicy upamiętniającej postać i
miejsce zamieszkania Krzysztofa Komedy (w tym:
projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy wraz z
rysunkami technicznymi oraz nadzór autorski nad
produkcją plików), o wymiarach 55x65 cm,
wykonanej z płyty kompozytowej z aluminium.
Nie
Opracowanie w formie pisemnego senariusza
koncepcji merytorycznej warsztatów
artystycznych w ramach projektu „Sztafeta
Pokoleń – harcerze w 75. rocznicę Powstania
Warszawskiego”.
Nie
Opracowania katalogu zdjęć lotniczych GX dla
Warszawy pozyskanych z archiwum NARA oraz
datowanie poszczególnych przelotów wraz z
wykonaniem opisów technicznych fotografii i
lotów.
Nie

05.07.2019

08.07.2019

05.08.2019 Marta Sputowska

Wykonanie czynności: praca asystenta reżysera
oraz inspicjenta przy spektaklu „Król Lear”.

08.07.2019

08.07.2019

08.08.2019 Karolina Pawłoś

08.07.2019

08.07.2019

11.07.2019 Radosław Potrac

Wykonanie czynności w postaci prac asystenta
produkcji przy spektaklu „Król Lear”.
Nie
Opracowanie autorskiego scenariusza spotkania
poświęconego gwarze warszawskiej oraz
poprowadzenie spotkania, w ramach działalności
pawilonu rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na
lato”.
Nie

22.08.2019 Patrycja Jastrzębska

Napisanie autorskiego scenariusza dwóch
spotkań poświęconych historii stolicy oraz ich
poprowadzenie w ramach działalności pawilonu
rekreacyjno-kulturalnego „Pokój na lato”.

08.07.2019

08.07.2019

Nie

Nie

1 000,00

450

2 500,00

3 000,00

3 000,00

300

600

Koordynacja działania punktu (Kwatera
Niemiecka) podczas fotograficznej gry miejskiej
„Twoja Klisza z Powstania”.
Poprowadzenie warsztatów pt. 'Domki dla
pszczół” w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Warsztat
pięknego pisma” w dniu 30.07.2019 r.

08.07.2019

08.07.2019

28.07.2019 Stanisław Dolewski

15.07.2019

15.07.2019

30.07.2019 Barbara Ciosek

15.07.2019

15.07.2019

30.07.2019 Agnieszka Lasocka

15.07.2019

15.07.2019

30.07.2019 Joanna Konieczna

15.07.2019

15.07.2019

30.07.2019 Zofia Wieńska

15.07.2019

15.07.2019

30.07.2019 Małgorzata Rogowska

15.07.2019

15.07.2019

30.07.2019 Aleksandra Główka

15.07.2019

22.07.2019

04.08.2019 Barbara Kopała

Poprowadzenie warsztatów pt. „Bazgrolandia notatki graficzne” w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Kaligrafia
nowoczesna” w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Makrama” w
dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Tańce
integracyjne” w dniu 30.07.2019 r
Przygotowywanie pamiątkowych zestawów
upominkowych dla uczestników Powstania
Warszawskiego oraz udzielanie informacji o
uroczystościach obchodowych oraz wydarzeniach
towarzyszących związanych z 75. rocznicą
wybuchu Powstania Warszawskiego w Centrum
Informacyjnym.

05.08.2019 Ewa Stolarska

16.07.2019

16.07.2019

Nie

300

Nie

450

Nie

300

Nie

350

Nie

300

Nie

500

Nie

300

Nie

1 920,00

Pełnienie funkcji garderobianej przy spektaklu
„Król Lear” w reżyserii Agnieszki KorytkowskiejMazur, opartym na dramacie Williama Szekspira,
realizowanym w ramach obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 200,00

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

16.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

17.07.2019

Organizacja ekipy technicznej oraz wykonanie
prac technicznych w postaci załadunków i
rozładunków oraz montaży i demontaży sprzętu
oświetleniowego oraz nagłośnieniowego na
potrzeby spektaklu „Król Lear” w reżyserii
Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, opartym na
dramacie Williama Szekspira, realizowanym w
ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu
05.08.2019 Dariusz Adamski
Powstania Warszawskiego.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Improwizacja
głosowa z elementami ruchu i bialego śpiewu” w
30.07.2019 Bogumiła Majczyno
dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Kultura chińska”
30.07.2019 Karolina Skłodowska
w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Mozaika emocji”
30.07.2019 Ewelina Róg
w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Warsztat z
30.07.2019 Aleksandra Kędzierska-Komuda ilustratorem” w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Warsztat
30.07.2019 Izabela Żylińska
gawędziarski” w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Slack - warsztat
30.07.2019 Aurelia Milach
sztukmistrza” w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Taniec z flagami”
30.07.2019 Agnieszka Kacprzak
w dniu 30.07.2019 r
Poprowadzenie warsztatów pt. „Gipsowanie
nieortopedyczne - warsztaty rzeźbiarskie” w dniu
30.07.2019 Barbara Chmielecka
30.07.2019 r.
Poprowadzenie sześciu wykładów i spacerów pod
wspólna nazwą: „Modernistyczna Przestrzeń
Warszawy – in situ” według roboczego
09.11.2019 Grzegorz Mika
harmonogramu.

Nie

4 000,00

Nie

450

Nie

450

Nie

350

Nie

450

Nie

500

Nie

1 850,00

Nie

450

Nie

450

Nie

4 800,00

17.07.2019

19.07.2019

03.08.2019 Mirosława Smolik

17.07.2019

19.07.2019

03.08.2019 Witold Smolik

17.07.2019

19.07.2019

03.08.2019 Adam Smolik

17.07.2019

17.07.2019

18.07.2019 Agnieszka Szydłowska

18.07.2019

18.07.2019

25.07.2019 Jacek Marczewski

19.07.2019

19.07.2019

30.07.2019 Łukasz Gietka

19.07.2019

19.07.2019

30.07.2019 Dominik Milewski

19.07.2019

19.07.2019

30.07.2019 Sylwia Kadej

19.07.2019

19.07.2019

30.07.2019 Anna Mieczyńska-Jerominek

19.07.2019

19.07.2019

22.07.2019 Magdalena Jackowska

Opracowanie scenariusza „Masy Powstańczej
2019” oraz koordynacja imprezy, w tym napisanie
i przedstawienie do akceptacji scenariusza
imprezy, harmonogramu prac służb
zabezpieczających i porządkowych, prowadzenie
koordynacji i nadzoru nad bezpiecznym
przebiegiem przejazdu.
Nie
Zaplanowanie, koordynacja i sprawowanie
nadzoru technicznego w czasie rejestracji i
podczas przejazdu „Masy Powstańczej 2019'.
Stworzenie harmonogramu i zabezpieczenia
technicznego „Masy Powstańczej 2019”.
Poprowadzenie konferencji prasowej w związku z
ogłoszeniem programu 75. rocznicy Powstania
Warszawskiego.
Poprowadzenie warsztatu wykładowego
połączonego z pokazem autorskich zdjęć i
dyskusją poświęconą fotoreportażowi oraz
fotografii mobilnej.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Fotografia XIX
wieku” w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Citius-ActiusFortus. Szybciej, Wyżej, Silniej” w dniu 30.07.2019
r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Linoryt” w dniu
30.07.2019 r

4 200,00

Nie

4 000,00

Nie

2 000,00

Nie

830

Nie

535

Nie

1 300,00

Nie

450

Nie

450

Poprowadzenie warsztatów pt. „Projektowanie
plakatów” w dniu 30.07.2019 r.
Nie
Poprowadzenie uroczystej premiery spotu 'Łączą
nas wartości'.
Nie

350
950

19.07.2019

19.07.2019

22.07.2019 Dariusz Adamski

22.07.2019

22.07.2019

30.07.2019 Anna Miszczyk

22.07.2019

22.07.2019

30.07.2019 Hanna Kłoszewska

22.07.2019

22.07.2019

30.07.2019 Magdalena Przybysz

Prace techniczne, polegające na montażu i
podłączeniu sprzętu oświetleniowego oraz
montaż i podłączenie girland świetlnych.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Taniec
nowoczesny” w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Przygoda z
teatrem” w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Warsztat
decupage” w dniu 30.07.2019 r.

22.07.2019

22.07.2019

30.07.2019 Piotr Chrostowski

Poprowadzenie warsztatów pt. „Coś z niczego mini warsztat rymarski” w dniu 30.07.2019 r.

22.07.2019

22.07.2019

28.07.2019 Piotr Topoliński

22.07.2019

22.07.2019

31.08.2019 Wiktoria Bednarska

23.07.2019

23.07.2019

30.07.2019 Dominika Potomska

23.07.2019

23.07.2019

30.07.2019 Magda Stróg

23.07.2019

23.07.2019

30.07.2019 Małgorzata Stańczak

23.07.2019

23.07.2019

28.07.2019 Justyna Michalczyk

23.07.2019

23.07.2019

27.07.2019 Maciej Lewandowski

Udział w nagraniach 4 wywiadów z Powstańcami
Warszawskimi, w tym przekazywanie rozmówcom
pytań od internautów i moderacja rozmowy.
Wspomaganie prac zespołu pokoju kombatanta
przy pracach związanych z koordynacją działań w
ramach 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego dotyczącej wizyt Powstańców z
zagranicy.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Teatr na gorąco”
w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Zdobienie ciast”
w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Lalki motanki” w
dniu 30.07.2019 r.
Sprzątanie sceny oraz toalet w Teatrze
Powszechnym w dniu 28.07.2019 r., podczas
startu fotograficznej gry miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania”.
Udział w charakterze kierownika sceny podczas
koncertu „Powstawanie” Miuosh&FDG.Orkiestra,
który odbędzie się 27.07.2019 r. w Parku
Wolności.

Nie

1 000,00

Nie

350

Nie

600

Nie

300

Nie

500

Nie

1 660,00

Nie

3 140,00

Nie

430

Nie

300

Nie

600

Nie

150

Nie

4 150,00

23.07.2019

23.07.2019

31.07.2019 Grzegorz Mika

26.07.2019

26.07.2019

28.07.2019 Grzegorz Niewada

29.07.2019

29.07.2019

30.07.2019 Karolina Pochmara

29.07.2019

29.07.2019

30.07.2019 Sylwia Larkiewicz

29.07.2019

29.07.2019

30.07.2019 Katarzyna Skrzydeł

29.07.2019

29.07.2019

30.07.2019 Monika Sikorska

29.07.2019

29.07.2019

30.07.2019 Krzysztof Janczar

29.07.2019

29.07.2019

04.08.2019 Paweł Pstrokoński

Opracowanie autorskiego scenariusza wykładu
poświęconego topografii okupacyjnej i
powstańczej Warszawy.
Administracja i sprzątanie obiektu Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
im. Króla Stefana Batorego w godzinach trwania
fotograficznej gry miejskiej „Twoja Klisza z
Powstania”.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Emisja głosu,
rozśpiewanie” w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Kaligrafia
patykiem” w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Papierowa
wiklina” w dniu 30.07.2019 r.
Poprowadzenie warsztatów pt. „Malowanie
kamieni” w dniu 30.07.2019 r.
Opracowanie koncepcji artystycznego
prowadzenia uroczystości spotkania Prezydenta
RP z uczestnikami Powstania Warszawskiego w
dniu 30.07.2019 r. w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
04.08.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pt.
„Pomachajmy bocianom”) w ramach cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).

31.07.2019 Arkadiusz Leszek

30.07.2019

30.07.2019

Nie

500

Nie

250

Nie

450

Nie

300

Nie

450

Nie

450

Nie

2 100,00

Nie

550

Prace w zakresie sprzątania i porządkowania Auli
Technikum nr.7 przy ul. Szczęśliwickiej 56, w
związku z próbami zespołu muzycznego i chóru,
organizowanymi w ramach przygotowania do
koncertu pt.: 'Warszawiacy śpiewają
(nie)ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanego przez
Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

357

31.07.2019

31.07.2019

08.08.2019 Jacek Marczewski

31.07.2019

31.07.2019

08.08.2019 Ryszard Witkowski

31.07.2019

31.07.2019

08.08.2019 Zbigniew Furman

Ocena i wybór najlepszych prac spośród fotografii
konkursowych nadesłanych przez uczestników
projektu „Pamięć „W” kadrze – konkurs
fotograficzny Muzeum Powstania
Warszawskiego”.
Nie
Ocena i wybór najlepszych prac spośród fotografii
konkursowych nadesłanych przez uczestników
projektu „Pamięć „W” kadrze – konkurs
fotograficzny Muzeum Powstania
Warszawskiego”.
Nie
Ocena i wybór najlepszych prac spośród fotografii
konkursowych nadesłanych przez uczestników
projektu „Pamięć „W” kadrze – konkurs
fotograficzny Muzeum Powstania
Warszawskiego”.
Nie

Nie

1 500,00

Nie

3 500,00

Nie

0

Nie

662

31.07.2019

31.07.2019

30.09.2019 Julia Sokołowska

1) koordynacji projektu „Twoja Klisza z
Powstania”,2) archiwizacji zdjęć nadesłanych
przez uczestników konkursu fotograficznego i
publikowanie ich na www.klisza.1944.pl,3)
koordynacja finału konkursu fotograficznego,4)
egzekwowanie zamieszczania materiałów
informacyjnych dotyczących „Twojej Kliszy z
Powstania” na stronie www.1944.pl, oraz
www.klisza.1944.pl.

31.07.2019

31.07.2019

10.09.2019 Anna Pruszczyńska

Poprowadzenie serwisu między muzealnej gry
„Raz, dwa, trzy – Warszawiakiem jesteś Ty”

18.06.2019

18.06.2019

24.09.2019 Ewa Biernacka

18.11.2019

18.11.2019

20.11.2019 Teresa Violetta Buhl

Redakcja techniczna tekstów do albumów z
fotografiami Eugeniusza Lokajskiego „Broka”.
'Udział w panelu dyskusyjnym „Awaria
(nie)planowana. Bareja za kulisami”.Wydarzenie
odbędzie się w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje w dniu 20 listopada 2019 r. o godz.
19.00 '

470

470

470

18.11.2019

18.11.2019

15.12.2019 Janusz Czopowicz

19.11.2019

19.11.2019

20.11.2019 Jerzy Szebesta

03.12.2019

03.12.2019

23.12.2019 Jacek Olecki

06.12.2019

06.12.2019

09.12.2019 Grzegorz Ostrowski

konserwacja maszyn drukarskich w MPW

Nie

udział w dyskusji „Awaria (nie)planowana. Bareja
za kulisami”. Zlecenie zostanie wykonane 20
listopada 2019 r. w godzinach 19:00-20.30 w
Muzeum Powstania Warszawskiego
Nie
Wyszukanie i opracowanie 100 obiektów w
Warszawie okresu Powstania, których historię
można prześledzić na zdjęciach lotniczych z
różnych okresów
Nie
poprowadzenie 3 spotkań dla dzieci z cyklu
Warsztaty z techniki HELIOGRAWIURY,
organizowanych w dniu 09.12.2019 r. o godzinie
09.00, 12.00 i 15.00 w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie

06.12.2019

06.12.2019

08.12.2019 Zbigniew Furman

06.11.2019

06.11.2019

16.11.2019 Diana Przykorska

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na
rzecz Zleceniodawcy następujących czynności:
przeprowadzenie warsztatów fotograficznych w
ramach projektu „Portrety miasta, czyli fotografuj
nie pstrykaj”.
Nie
opracowania graficznego projektu kartki
świątecznej MPW, wraz z opracowaniem ryciny
na 1. stronę kartki, oraz całościowym
przygotowaniem materiałów do druku metodą
hotstampingu.
Nie

29.11.2019 Jerzy Skakun

'Opracowanie graficzne i wprowadzenie
aktualizacji do kreacji reklamujących IX edycję
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, w
szczególności projekty: 1) drukowane: plakat B1,
metroboard, CLP, 2) internetowe: regulamin i
formularz zgłoszeniowy, formaty FB, 4 banery dla
NGO, plansze do spotu, plansza 1080x1920,
grafiki mailowe'
Nie

06.11.2019

06.11.2019

3 180,00

500

3 175,00

1 500,00

515

1 093,00

2 530,00

12.11.2019

12.11.2019

18.11.2019 Jan Bilejczyk

'konwersja z 2D na 3D 30 szt. fotografii na
potrzeby organizacji wystawy: ''Utrwalone –
miasto, wojna, miłość cz. II'' wrazz wykonaniem
masek roboczych określających głębie
trójwymiarowości fotografii.'

Nie

12.11.2019

12.11.2019

22.11.2019 Jan Bilejczyk

18.11.2019

18.11.2019

17.02.2020 Marcin Przegiętka

18.11.2019

18.11.2019

17.02.2020 Krzysztof Komorowski

'konwersja z 2D na 3D 30 szt. fotografii na
potrzeby organizacji wystawy: ''Warszawa (mniej)
oficjalnie'' wrazz wykonaniem masek roboczych
określających głębie trójwymiarowości fotografii.' Nie
napisania opinii merytorycznej edycji
wydawnictwa „Powstanie Warszawskie w
dokumentach. Tom I. Rozkazy Dowódcy
Powstania Warszawskiego. Część I: 10 czerwca – 2
września 1944 r.”
Nie
napisania opinii merytorycznej edycji
wydawnictwa „Powstanie Warszawskie w
dokumentach. Tom I. Rozkazy Dowódcy
Powstania Warszawskiego. Część I: 10 czerwca – 2
września 1944 r.”
Nie

23.11.2019 Mikołaj Ludwik Szymkowiak

przygotowanie, nadzór i realizacja projekcji video
podcxas koncertu „Wiech-Pomne Wydarzenie
Artystyczne” – 23.11 w Praga centrum
Nie

24.11.2019 Ewelina Żak-Domarackas

Opracowanie i artystyczne wykonanie roli
lichwiarki Marii podczas czytania scenariusza
Stanisława Barei „Kilometr za horyzontem” w
reżyserii Krzysztofa Popiołka, realizowanego w
ramach festiwalu Niewinni czarodzieje. Czytanie
odbędzie się 24 listopada 2019 r. w auli Związku
Nauczycielska Polskiego.

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

Nie

3 900,00

4 500,00

1 000,00

1 000,00

4 400,00

800

18.11.2019

18.11.2019

24.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

30.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

22.11.2019

18.11.2019

18.11.2019

03.12.2019

18.11.2019

18.11.2019

Opracowanie i artystyczne wykonanie roli
funkcjonariusza Kobeka podczas czytania
scenariusza Stanisława Barei „Kilometr za
horyzontem” w reżyserii Krzysztofa Popiołka,
realizowanego w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje. Czytanie odbędzie się 24 listopada
Aleksandar Milićević
2019 r. w auli Związku Nauczycielska Polskiego.
opracowanie wstępnej koncepcji graficznej
albumu fotograficznego Eugeniusza Lokajskiego
Beata Walentyna Dejnarowicz „Broka”.
Reżyseria dźwięku oraz zaprojektowanie
całokształtu kreacji warstwy dźwiękowej koncertu
dancingowego pt. „Łubu Dubu” w ramach XIV
Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”
Marek Biarda
w dniu 22.11.2019 r.
Opracowanie graficzne i wprowadzenie
aktualizacji do przewodnika po Muzeum
Powstania Warszawskiego, w szczególności
zaprojektowanie nowych rozkładówek w
kalendarium, wymiana fotografii i wprowadzenie
Jerzy Skakun
aktualizacji merytorycznych.

04.12.2019 Anna Piwowar

opracowania graficznego planszy poświęconej
ekspozycji Cele Bezpieki do wystawy mobilnej
„Zawsze w biegu. Jan Rodowicz Anoda”,
opracowania formatu wystawy na potrzeby
ekspozycji na ogrodzeniu Ministerstwa
Sprawiedliwości oraz wprowadzenia aktualizacji
na planszy sponsorskiej

Nie

600

Nie

1 100,00

Nie

1 000,00

Nie

1 650,00

Nie

1 590,00

02.12.2019

13.11.2019

02.12.2019

18.11.2019

Katarzyna Kubicka07.03.2020 Karczmarczyk

'Autor zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego dzieła w postaci opracowania
graficznego albumu E. Lokajskiego „BROK” wraz
ze składem i nadzorem produkcyjnym książki
zgodnie z poniższymi etapami:1) Opracowanie
projektu graficznego albumu (koncepcja graficzna
albumu, forma, format, rodzaje papierów,
oprawa, layout środka),2) Skład fotografii i
tekstów (około 300-400 stron, część tekstowa
oraz aneksy) zgodnie z zaakceptowanym
projektem graficznym, w tym przewidziane
wykonanie dwóch korekt tekstu, przygotowanie
projektu okładki,3) Wprowadzenie korekty
tekstowej (maksymalnie 2 korekty),4)
Przygotowanie plików do druku i nadzór
produkcji (specyfikacja albumu, nadzór nad
drukiem jeżeli druk będzie w Warszawie lub
bliskiej okolicy, nadzór nad wcześniejszymi
wydrukami testowymi).'
Nie

19.11.2019 Wojciech Wachowicz

Przeprowadzenie prac technicznych podczas
montażu i demontażu spektaklu teatralnego
„Ostatnia Syrena” w reżyserii Michała Walczaka,
realizowanego 18 listopada 2019 r. w ramach
festiwalu Niewinni czarodzieje w klubie Niebo.

18.11.2019

18.11.2019

23.11.2019 Tomasz Majewski

18.11.2019

18.11.2019

20.11.2019 Janusz Płoński

Nie

udział w panelu dyskusyjnym pt. „Bareizm jako
kunszt: sztuka reżyserii filmowej Stanisława
Barei”, który odbędzie się podczas 14. Festiwalu
Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”.
Nie
udział w dyskusji „Awaria (nie)planowana. Bareja
za kulisami”. Zlecenie zostanie wykonane 20
listopada 2019 r. w godzinach 19:00-20.30 w
Menorze.
Nie

21 428,00

1 000,00

600

500

18.11.2019

18.11.2019

26.11.2019 Tadeusz Rolke

03.10.2019

03.10.2019

12.10.2019 Michał Kryciński

14.10.2019

14.10.2019

08.12.2019 Katarzyna Witt

opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć i dyskusją poświęconą polskiej
fotografii. Pokaz odbędzie się w ramach cyklu
„Decydujący moment – spotkania z mistrzami
polskiej fotografii”.
Przygotowanie i przeprowadzenia w dniu
12.10.2019 r. spaceru na terenie Warszawy
(„Jesień na Zakolu”) w ramach cyklu
ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).
Poprowadzenie 3 autorskich spotkań pt
„Warsztaty dla dzieci wokół książek, opowieści i
ilustracji” z cyklu „Leniwa Niedziela”,
organizowanych w dniach: 20.10.2019 r.,
24.11.2019 r., 08.12.2019 r. w Fotoplastikonie
Warszawskim.

31.12.2019 Daniel Wojtkiewicz

'1) wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT,2)
wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury,3) wsparcie Działu
Promocji w kwestiach merytorycznych i
technicznych związanych ze zmianą providera
1944.pl,4) wsparcie sekcji IT w migracji
infrastruktury serwerowej do nowej
infrastruktury sieciowej'

06.11.2019 Piotr Otrębski

14.10.2019

14.10.2019

01.11.2019

14.10.2019

Nie

530

Nie

550

Nie

1 650,00

Nie

4 800,00

Poprowadzenie spotkania – premiery książki –
„Fotografie warszawskie 1935-1955. Tadeusz
Bukowski” w dniu 06.11.2019 r. o godzinie 18:00. Nie

500

16.10.2019

16.10.2019

07.11.2019 Mikołaj Mirowski

17.10.2019

17.10.2019

18.10.2019 Michał Oleszczyk

Przygotowanie wystąpienia i poprowadzenie
panelu podczas dyskusji dotyczącej książki
Karoliny Przewrockiej-Aderet pt. „Polanim. Z
Polski do Izraela” w ramach cyklu „Warszawa
Dwóch Pokoleń” w dniu 07.11.2019 r.
Poprowadzenie finału oraz udział w roli jurora w
obradach konkursu fotograficznego w ramach
fotograficznej gry miejskiej „Twoja klisza z
Powstania”.

22.10.2019

22.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

01.11.2019

22.10.2019

25.10.2019

25.10.2019

Nie

650

Nie

1 000,00

31.12.2019 Anita Cieślicka

Opracowanie planu promocji oraz
harmonogramu wydarzeń i cykli związanych z
przyszłoroczną działalnością pawilonu artystycznokulturalnego „Pokój na Lato” oraz współpracy
przy produkcji wydarzeń związanych z XIV edycją
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

5 346,00

07.11.2019 Piotr Paziński

Przygotowanie wystąpienia i udział w panelu
podczas dyskusji dotyczącej książki Karoliny
Przewrockiej – Adaret pt. „Polanim. Z Polski do
Izraela”, w ramach cyklu :Warszawa Dwóch
Powstań” w dniu 07.11.2019 r.

Nie

250

30.10.2019 Marta Perchuć-Burzyńska

Opracowanie scenariusza i moderowanie
spotkania promocyjnego wokół albumu
komiksowego Bradl tom 4 w dniu 30 października
2019 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego Nie

850

25.10.2019 Ryszard Witkowski

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć i dyskusją poświęconą polskiej
fotografii. Pokaz odbędzie się w ramach cyklu
„Decydujący moment – spotkania z mistrzami
polskiej fotografii”.

530

Nie

29.10.2019

30.10.2019

31.10.2019

04.11.2019

06.11.2019

06.11.2019

29.10.2019

30.10.2019

31.10.2019

04.11.2019

06.11.2019

06.11.2019

07.11.2019 Mateusz Werner

Przygotowanie wystąpienia i udział w panelu
podczas dyskusji dotyczącej książki Karoliny
Przewrockiej – Adaret pt. „Polanim. Z Polski do
Izraela”, w ramach cyklu 'Warszawa Dwóch
Powstań” w dniu 07.11.2019 r.

Nie

250

06.11.2019 Justyna Dżbik-Kluge

Poprowadzenie konferencji prasowej dotyczącej
inauguracji XIV edycji Festiwalu Warszawskiego
Niewinni Czarodzieje. Spotkanie prasowe
odbędzie się 6 listopada o godzinie 12.00.

Nie

590

23.11.2019 Katarzyna Wajda

Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Bareizm jako
kunszt: sztuka reżyserii filmowej Stanisława
Barei”, który odbędzie się podczas 14. Festiwalu
Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”.

Nie

500

23.11.2019 Michał Piepiórka

Udział w panelu dyskusyjnym pt. „Bareizm jako
kunszt: sztuka reżyserii filmowej Stanisława
Barei”, który odbędzie się podczas 14. Festiwalu
Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”.

Nie

650

18.11.2019 Ewa Stolarska

Pełnienie funkcji garderobianej podczas próby i
pokazu spektaklu teatralnego „Ostatnia Syrena”
w reżyserii Michała Walczaka, realizowanego w
ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje.

Nie

500

23.11.2019 Michał Oleszczyk

Poprowadzenie jako prowadzący w dwóch
panelach dyskusyjnych: „Bareizm jako kunszt:
sztuka reżyserii filmowej Stanisława Barei” i
„Awaria (nie) planowana. Bareja za kulisami”,
które odbędą się podczas 14. Festiwalu
Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje” oraz
opieka kuratorska nad festiwalem.

Nie

1 000,00

07.11.2019

07.11.2019

07.11.2019 Karolina Przewrocka-Adareth

28.10.2019

28.10.2019

22.11.2019 Tomasz Zin

Przygotowanie wystąpienia i udział w panelu
podczas dyskusji dotyczącej książki Karoliny
Przewrockiej – Adaret pt. „Polanim. Z Polski do
Izraela”, w ramach cyklu 'Warszawa Dwóch
Powstań” w dniu 07.11.2019 r.
Nie
Stworzenie projektu oprawy multimedialnej oraz
reżyserii multimediów podczas koncertu
dancingowego pt. „Łubu Dubu” w ramach XIV
Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”
w dniu 22.11.2019 r.
Nie

24.11.2019 Marcin Pempuś

Opracowanie i artystyczne wykonanie roli Klotza
podczas czytania scenariusza Stanisława Barei
„Kilometr za horyzontem” w reżyserii Krzysztofa
Popiołka, realizowanego w ramach festiwalu
Niewinni czarodzieje. Czytanie odbędzie się 24
listopada 2019 r. w auli Związku Nauczycielska
Polskiego.

Nie

800

24.11.2019 Martyna Krzysztofik

Opracowanie i artystyczne wykonanie roli Kasi
podczas czytania scenariusza Stanisława Barei
„Kilometr za horyzontem” w reżyserii Krzysztofa
Popiołka, realizowanego w ramach festiwalu
Niewinni czarodzieje. Czytanie odbędzie się 24
listopada 2019 r. w auli Związku Nauczycielska
Polskiego.

Nie

800

18.11.2019 Paweł Mateusz Izdebski

Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Maxa w spektaklu teatralnym pod roboczym
tytułem „Hydrozagadka” w reżyserii Michała
Walczaka, realizowanym w ramach festiwalu
Niewinni czarodzieje. Premiera spektaklu
odbędzie się 18 listopada 2019 r. w klubie Niebo. Nie

2 200,00

28.10.2019

28.10.2019

06.11.2019

28.10.2019

28.10.2019

06.11.2019

250

600

28.10.2019

28.10.2019

'1) stworzenie autorskiego aranżu partii
perkusyjnych do koncertu dancingowego „Łubu
Dubu” odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje oraz udział w próbach,2)
występ artystyczny podczas koncertu
dancingowego „Łubu Dubu” odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje w
22.11.2019 Fryderyk Franciszek Młynarski dniu 22.11.2019 r.'
Nie

05.08.2019

05.08.2019

10.08.2019 Rafał Leszczyński

09.08.2019

01.09.2019

31.12.2019 Julia Ostrowska

Nagranie 5 wywiadów z uczestnikami Powstania
Warszawskiego w czasie obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie
Osługa ekspozycji Fotoplastikonu, w tym
prowadzenie statystyk wejść, obsługę warsztatów
oraz wydarzeń na Facebooku i stronie
internetowej.
Nie

31.12.2019 Anna Tyrakowska-Kępińska

Aktualizacja bazy danych uczestników Powstania
Warszawskiego i ich rodzin, Nadzór nad
prawidłowym obiegiem dokumentacji w Pokoju
Kombatanta, Bieżąca wysyłka korespondencji.
Nie

08.09.2019

01.09.2019

09.08.2019

12.08.2019

30.09.2019 Aleksandra Brenda

19.08.2019

01.09.2019

30.10.2019 Bartłomiej Ślifierski

'1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
sekretariatu,2) obsługa petentów (w tym obsługa
telefoniczna),3) nadzór nad obiegiem
dokumentacji w sekretariacie, 4) bieżąca wysyłka
korespondencji.'
Nie
Prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

1 400,00

2 138,00

13 896,00

17 280,00

5 790,00
6 512,00

26.08.2019

01.09.2019

31.10.2019 Daniel Wojtkiewicz

02.09.2019

02.09.2019

21.09.2019 Jan Stanisław Rapczyński

'1) wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT,2)
wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury,3) wsparcie Działu
Promocji w kwestiach merytorycznych i
technicznych związanych ze zmianą providera
1944.pl,4) wsparcie sekcji IT w kwestii instalacji
nowych urządzeń infrastruktury sieciowej oraz ich
konfiguracji.'
Nie
Przeprowadzenie w dniu 21.09.2019 r. w
okolicach Warszawy warsztatów obrączkarskich
(pt. „Ale odlot”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Nie

31.10.2019 Anita Cieślicka

Opracowanie planu promocji oraz
harmonogramu wydarzeń i cykli związanych z
przyszłoroczną działalnością pawilonu artystycznokulturalnego „Pokój na Lato” oraz współpracy
przy produkcji wydarzeń związanych z XIV edycją
Festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

2 336,00

29.09.2019 Grzegorz Mika

Poprowadzenie czterech spacerów stworzonych
w oparciu o koncepcję łączenia narracji historii i
taktyki wojennej z kontekstem architektury i
urbanistyki, prowadzonej w przestrzeni miejskiej
dawnych miejsc walki i oporu poszczególnych
dzielnic powstańczej Warszawy pod wspólną
nazwą „Miasto i wojna” według roboczego
harmonogramu: Żoliborz – 15.09.2019, Nowe
Miasto – 22.09.2019 r., Ujazdów – 28.09.2019 r.,
Mokotów – 29.09.2019 r.
Nie

2 900,00

02.09.2019

13.09.2019

01.10.2019

15.09.2019

4 800,00

500

16.09.2019

01.10.2019

31.12.2019 Tamara Obłamska-Rozmus

30.09.2019

30.09.2019

01.10.2019 Patrycja Michońska-Dynek

01.10.2019

01.10.2019

31.12.2019 Marta Czerwieniec-Ivasyk

01.10.2019

22.10.2019

03.12.2019 Natalia Mętrak-Ruda

Opracowanie autorskiego programu kursu
introligatorskiego oraz jego prowadzenie w
Pracowni Konserwacji Muzeum Powstania
Warszawskiego według roboczego
harmonogramu
Poprowadzenie panelu dyskusyjnego podczas
współorganizowanego przez MPW panelu
poświęconego Marii Tarnowskiej.
Kwerenda w Archiwum Państwowym w
Warszawie (zespół Sąd Grodzki w Warszawie)
dotycząca ofiar cywilnych Powstania
Warszawskiego.
Poprowadzenia 5 autorskich spotkań z cyklu
„Przeszłość od kuchni”

01.10.2019

16.10.2019

01.10.2019

16.10.2019

Nie

15 036,00

Nie

300

Nie

4 020,00

Nie

2 250,00

18.10.2019 Magdalena Smalara

Opracowanie scenariusza i dokonanie zapowiedzi
artystów oraz prowadzenie koncertu finalistów
22. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, który
odbędzie się w Muzeum Powstania
Warszawskiego, w dniu 18.10.2019 r., o godz.
20:00. Strony uzgadniają, że w czasie Wydarzenie
prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna. Nie

1 780,00

18.11.2019 Krzysztof Pacan

'1) skomponowanie i artystyczne wykonanie
muzyki,2) opracowanie i artystyczne wykonanie
roli Picassa,na potrzeby spektaklu teatralnego
pod roboczym tytułem „Hydrozagadka” w
reżyserii Michała Walczaka, realizowanego w
ramach festiwalu Niewinni czarodzieje. Premiera
spektaklu odbędzie się 18 listopada 2019 r. w
klubie Niebo.'
Nie

4 000,00

16.10.2019

16.10.2019

18.11.2019 Marta Irena Zalewska-Pacan

16.10.2019

16.10.2019

15.11.2019 Dawid Janusz Grzelak

16.10.2019

16.10.2019

18.11.2019 Bartosz Szpak

16.10.2019

16.10.2019

18.11.2019 Santiago Labrador Bello

'1) skomponowanie i artystyczne wykonanie
muzyki,2) opracowanie i artystyczne wykonanie
ról: robotki z Centrum Nauki Kopernik oraz Marii
Curie-Skłodowskiej,na potrzeby spektaklu
teatralnego pod roboczym tytułem
„Hydrozagadka” w reżyserii Michała Walczaka,
realizowanego w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje. Premiera spektaklu odbędzie się 18
listopada 2019 r. w klubie Niebo.'
Nie
Reżyseria i realizacja materiałów wideo do
spektaklu teatralnego pod roboczym tytułem
„Hydrozagadka” w reżyserii Michała Walczaka,
realizowanego w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje. Premiera spektaklu odbędzie się 18
listopada 2019 r. w klubie Niebo.
Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Developera w spektaklu teatralnym pod
roboczym tytułem „Hydrozagadka” w reżyserii
Michała Walczaka, realizowanym w ramach
festiwalu Niewinni czarodzieje. Premiera
spektaklu odbędzie się 18 listopada 2019 r. w
klubie Niebo.
Opracowanie choreografii do spektaklu
teatralnego pod tytułem „Ostatnia Syrena” w
reżyserii Michała Walczaka oraz nadzór autorski
nad realizacją choreografii przez aktorów.
Spektakl jest realizowany w ramach festiwalu
Niewinni czarodzieje. Premiera odbędzie się 18
listopada 2019 r. w klubie Niebo. Próby do
spektaklu odbędą się w dniach 11-18 listopada
2019 r.

4 000,00

Nie

2 500,00

Nie

2 000,00

Nie

2 000,00

16.10.2019

16.10.2019

16.10.2019

16.10.2019

18.11.2019 Dominika Kachlik

Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli Niki
w spektaklu teatralnym pod roboczym tytułem
„Hydrozagadka” w reżyserii Michała Walczaka,
realizowanym w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje. Premiera spektaklu odbędzie się 18
listopada 2019 r. w klubie Niebo.
Nie

4 000,00

18.11.2019 Michał Walczak

Reżyseria spektaklu teatralnego pod roboczym
tytułem „Hydrozagadka”, realizowanego w
ramach festiwalu Niewinni czarodzieje. Premiera
spektaklu odbędzie się 18 listopada 2019 r.
Nie

10 000,00

16.10.2019

16.10.2019

22.11.2019 Justyna Woźniak

16.10.2019

16.10.2019

18.11.2019 Michał Piotrowski

16.10.2019

16.10.2019

18.11.2019 Patrycja Fitzet

'1. Stworzenia projektu kostiumów artystów i
konferansjera występujących w cześć artystycznej
dancingu (wokaliści plus orkiestra) zgodnie z
tematem wydarzenia (stylizacja na postaci
polskiej sceny rozrywkowej wczesnych lat 80.) w
tym: projekty oraz nadzór nad przymiarkami i
wykonaniem oraz dostarczenie na miejsce
imprezy.2. Stworzenie projektu i wykonania
fryzur oraz charakteryzacji artystów zgodnie z
tematem wydarzenia (stylizacja j.w.)Powyższe
utwory są zamawiane na potrzeby realizacji
dancingu pn.: „Łubu dubu” odbywającego się w
dniu 22 listopada 2019 r. w CBF Nowy Świat 6/12,
od godz. 20.00 w ramach XIV Festiwalu
warszawskiego Niewinni Czarodzieje.
Nie
Skomponowanie i wykonanie utworów na
perkusję, na potrzeby spektaklu teatralnego pod
roboczym tytułem „Hydrozagadka”
Nie
Wykonanie projektów kostiumów dla 8 postaci
do spektaklu teatralnego pod roboczym tytułem
„Hydrozagadka”
Nie

4 918,00

2 000,00

4 000,00

16.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

16.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

18.11.2019 Piotr Pieczyński

Wykonanie projektu reżyserii świateł na potrzeby
spektaklu teatralnego pod roboczym tytułem
„Hydrozagadka”
Nie

2 500,00

21.11.2019 Ewa Karaśić

Realizacja projektu scenografii autorstwa Julii
Skrzyneckiej na dancing „Łubu dubu”
odbywającego się w ramach XIV edycji Festiwalu
Warszawskiego Niewinni Czarodzieje oraz
samodzielnego dostarczenia materiałów do
wykonania i realizacji projektu.

Nie

6 500,00

22.11.2019 Weronika Lubowicz-Zając

'1) stworzenie autorskiego aranżu partii
wokalnych do koncertu dancingowego „Łubu
Dubu” odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje oraz udział w próbach,2)
występ artystyczny w roli solistki podczas
koncertu dancingowego „Łubu Dubu”
odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje w dniu 22.11.2019 r.
Nie

3 000,00

22.11.2019 Artur Gierczak

'1) stworzenie autorskiego aranżu partii
gitarowych do koncertu dancingowego „Łubu
Dubu” odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje oraz udział w próbach,2)
występ artystyczny podczas koncertu
dancingowego „Łubu Dubu” odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje w
dniu 22.11.2019 r.
Nie

1 400,00

28.10.2019

18.10.2019

28.10.2019

18.10.2019

22.11.2019 Marcin Jadach

'1) stworzenie autorskiego aranżu partii gitar
basowych do koncertu dancingowego „Łubu
Dubu” odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje oraz udział w próbach,2)
występ artystyczny podczas koncertu
dancingowego „Łubu Dubu” odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje w
dniu 22.11.2019 r.
Nie

1 400,00

22.11.2019 Wiesław Wysocki

'1) stworzenie autorskiego aranżu partii
saksofonowych do koncertu dancingowego „Łubu
Dubu” odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje oraz udział w próbach,2)
występ artystyczny podczas koncertu
dancingowego „Łubu Dubu” odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje w
dniu 22.11.2019 r.
Nie

1 300,00

28.10.2019

28.10.2019

22.11.2019 Piotr Skórka

28.10.2019

28.10.2019

22.11.2019 Dariusz Adam Plichta

'1) stworzenie autorskiego aranżu partii
instrumentów klawiszowych do koncertu
dancingowego „Łubu Dubu” odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje oraz
udział w próbach,2) występ artystyczny podczas
koncertu dancingowego „Łubu Dubu”
odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje w dniu 22.11.2019 r.
Nie
'1) stworzenie autorskiego aranżu partii puzonu
do koncertu dancingowego „Łubu Dubu”
odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje oraz udział w próbach,2)
występ artystyczny podczas koncertu
dancingowego „Łubu Dubu” odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje w
dniu 22.11.2019 r.
Nie

1 400,00

1 200,00

28.10.2019

28.10.2019

22.11.2019 Paweł Kubat

28.10.2019

28.10.2019

21.11.2019 Robert Adamski

'1) stworzenie autorskiego aranżu partii
wokalnych do koncertu dancingowego „Łubu
Dubu” odbywającego się w ramach XIV Festiwalu
Niewinni Czarodzieje oraz udział w próbach,2)
występ artystyczny podczas koncertu
dancingowego „Łubu Dubu” odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje w
dniu 22.11.2019 r.
Nie
Reżyseria dźwięku oraz zaprojektowanie
całokształtu kreacji warstwy dźwiękowej koncertu
dancingowego pt. „Łubu Dubu” w ramach XIV
Festiwalu Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje”
w dniu 22.11.2019 r.
Nie

26.08.2019

26.08.2019

03.09.2019 Kinga Dlouchy

02.09.2019

02.09.2019

05.09.2019 Barbara Galińska

Przygotowanie projektów graficznych na gadżety
(nagrody w projekcie 'Raz, dwa trzy
warszawiakiem jesteś Ty!' Edycja 2019): piłki,
daszki, plecaki, breloczki, ponczo
przeciwdeszczowe, zakładki z kalendarzem,
przygotowanie grafiki zaproszeń oraz programu
na Wielki Finał akcji w dniu 14 września 2019 r.
Nie
Artystyczne wykonanie dyplomu – memorandum
z tekstem Sztafety Pokoleń.
Nie

16.12.2019 Grzegorz Sołtysiak

Napisanie utworu literackiego pod nazwą roboczą
„Przewodnik po Warszawie Leopolda Tyrmanda” Nie

02.09.2019

02.09.2019

2 500,00

1 000,00

2 000,00
242

15 000,00

02.09.2019

02.09.2019

10.09.2019 Tomasz Saciłowski

02.09.2019

02.09.2019

30.11.2019 Agnieszka Rudzińska

Artystyczne opracowanie wraz z kompleksowym
przygotowaniem do druku dokumentu Sztafety
Pokoleń, z przeznaczeniem do placówek
edukacyjnych, wraz z wykonaniem dokumentacji,
opracowaniem tekstu kaligrafowanego „Sztafety
Pokoleń” oraz indywidualnych podpisów
Powstańców złożonych na egzemplarzu
wyłożonym w Centrum Informacyjnym w czasie
Obchodów.
Nie
Wybór merytoryczny zdjęć z wydarzeń
organizowanych przez Muzeum Powstania
Warszawskiego
Nie

14.09.2019 Adrian Pyza

Stworzenie artystycznej aranżacji oraz wykonania
piosenek innych wykonawców wraz z piosenką
stworzoną na potrzeby warsztatów animacji
filmowej „Klatka po klatce” pt. „Moje miasto”
oraz prezentacja podstaw rapowania dla dzieci,
podczas koncertu finałowego akcji „Raz, dwa, trzy
warszawiakiem jesteś Ty!” edycja 2019, w dniu
14.09.2019 r. w Parku Wolności przy Muzeum
Powstania Warszawskiego
Nie

1 000,00

20.09.2019 Jan Bilejczyk

Retusz, naprawa i skanowanie 230 sztuk fotografii
z kolekcji: „Londyn – Zbigniewa Szczypki cz. II”,
„Swindon – Wystawa rolnicza” oraz „Wielka
Brytania”, w tym rekonstrukcji i konwersji z 2D na
3D elementów uszkodzonych wraz z wykonaniem
autorskich masek roboczych określających głębię
trójwymiarowości fotografii.
Nie

6 670,00

12.09.2019

12.09.2019

12.09.2019

12.09.2019

4 500,00

9 346,00

23.09.2019

23.09.2019

23.09.2019

23.09.2019

23.09.2019

18.10.2019 Wiesław Wysocki

Udział w charakterze muzyka – saksofon, w
koncercie finalistów 22. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej”, który odbędzie się w Muzeum
Powstania Warszawskiego, w dniu 18.10.2019 r.,
o godz. 20:00. Strony uzgadniają, że w czasie
Wydarzenie prowadzona będzie dokumentacja
fotograficzna.
Nie

1 115,00

18.10.2019 Artur Gierczak

Udział w charakterze muzyka – gitara, w
koncercie finalistów 22. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej”, który odbędzie się w Muzeum
Powstania Warszawskiego, w dniu 18.10.2019 r.,
o godz. 20:00. Strony uzgadniają, że w czasie
Wydarzenie prowadzona będzie dokumentacja
fotograficzna.
Nie

1 115,00

23.09.2019

18.10.2019 Marcin Murawski

Udział w charakterze muzyka – gitara basowa, w
koncercie finalistów 22. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej”, który odbędzie się w Muzeum
Powstania Warszawskiego, w dniu 18.10.2019 r.,
o godz. 20:00. Strony uzgadniają, że w czasie
Wydarzenie prowadzona będzie dokumentacja
fotograficzna
Nie

1 115,00

23.09.2019

Udział w charakterze muzyka – perkusja, w
koncercie finalistów 22. Konkursu „Pamiętajmy o
Osieckiej”, który odbędzie się w Muzeum
Powstania Warszawskiego, w dniu 18.10.2019 r.,
o godz. 20:00. Strony uzgadniają, że w czasie
Wydarzenie prowadzona będzie dokumentacja
18.10.2019 Fryderyk Franciszek Młynarski fotograficzna.
Nie

1 115,00

23.09.2019

23.09.2019

23.09.2019

27.09.2019 Wiesław Skupniewicz

Zaprojektowanie plakatu promującego nową
serię komiksową Bazyliszki, do wykorzystania
podczas Targów Komiksowych w Łodzi

Nie

1 319,00

14.10.2019

14.10.2019

16.10.2019

16.10.2019

14.10.2019

14.10.2019

16.10.2019

16.10.2019

30.10.2019 Karol Madaj

Opracowanie koncepcji, założeń i scenariusza gry
muzealnej pt. „Bradl w akcji” w ramach spotkania
promującego czwarty tom serii komiksowej
„Bradl” w dniu 30 października 2019 r. wraz z
prezentacją gry i wyjaśnieniem jej zasad.
Nie

1 860,00

25.10.2019 Paweł Olejniczak

Retusz skanów fotografii autorstwa Eugeniusza
Lokajskiego „Broka” ze zbiorów Muzeum
Powstania Warszawskiego według zaleceń
zlecającego w celu przygotowania ich do
prezentacji w albumie fotograficznym. Do retuszu
Autor otrzyma 46 skanów zdjęć. Parametry
retuszu zostaną ustalone w trybie roboczym.
Nie

2 011,00

22.11.2019 Julia Skrzynecka

Stworzenie projektu scenografii dancingu (w tym:
projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy z
rysunkami oraz nadzór autorski nad produkcją i
zamawianiem elementów scenografii, dekoracji,
grafik oraz pracami ekip technicznych)
obejmującego strefy: wejścia, szatni, strefy
gastronomicznej, sceny, strefy VIP i wypoczynku.
Scenografia ma powstać na potrzeby realizacji
dancingu 'Łubu dubu' odbywającego się w
ramach XIV Festiwalu Warszawskiego Niewinni
Czarodzieje w dniu 22 listopada 2019 r. w CBF
Nowy Świat.
Nie

4 372,00

17.10.2019 Jan Bilejczyk

Konwersja z 2D na 3D 23 szt. fotografii na
potrzeby organizacji wystawy finalistów
fotograficznej gry miejskiej „Twoja klisza z
Powstania” wraz z wykonaniem masek roboczych
określających głębie trójwymiarowości fotografii. Nie

2 200,00

16.10.2019

16.10.2019

24.11.2019 Krzysztof Piotr Popiołek

23.07.2019

01.08.2019

15.09.2020 Łukasz Grabowski

Reżyseria czytania scenariusza Stanisława Barei
„Kilometr za horyzontem”, realizowanego w
ramach festiwalu Niewinni czarodzieje. Czytanie
odbędzie się 24 listopada 2019 r.
Redakcja dostarczonych przez MPW materiałów
do książki pod roboczym tytułem „Jak powstaje
muzeum narracyjne”.

12.05.2019 Maria Olizar-Zakrzewska

poprowadzenia dwóch autorskich spotkań dla
dzieci w wieku 5-10 lat mt. „Leniwa niedziela z
grafiką – warsztaty Wielkanocne” oraz „Leniwa
niedizela z dekoracjami”

08.04.2019

08.04.2019

08.04.2019

08.04.2019

16.04.2019 Cezary Sokołowski

08.04.2019

08.04.2019

13.04.2019 Marek Suchodolski

10.04.2019

10.04.2019

25.04.2019 Stanisław Łubieński

10.04.2019

10.04.2019

09.05.2019 Piotr Kędziorek

opracowanie wykładu połączonego z pokazem
zdjęć autorskich i dyskusją poświęconą polskiej
fotografii. Pokaz odbędzie się w ramach cyklu
„Decydujący moment – spotkania z mistrzami
polskiej fotografii”.
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
13.04.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „O czym szumi las”) w ramach
cyklu leśnego „Zielonym do góry” (seria
„Naturalnie Warszawa”).
przeprowadzenie jako przewodnik w dniu
25.04.2019 r. na terenie Warszawy spaceru (pod
roboczym tytułem „Spacerem do pracy wzdłuż
Wisły”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW

Nie

2 200,00

Nie

20 000,00

Nie

800

Nie

475

Nie

550

Nie

550

Nie

3 572,00

10.04.2019

10.04.2019

09.05.2019 Natalia Kalisiewicz

10.04.2019

10.04.2019

09.05.2019 Magdalena Brol

przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW
przygotowanie bazy danych do aplikacji
rozpoznawania twarzy w projekcie Mój
Powstaniec, szparowanie skanów fotografii
archiwalnych ze zbiorów MPW

30.04.2019

30.04.2019

10.04.2019

30.04.2019

30.04.2019

10.04.2019

Nie

3 572,00

Nie

3 572,00

30.06.2019 Daniel Wojtkiewicz

'1. Ułożenie procesu rutynowych czynności
powtarzalnych w Sekcji IT związanych z upgradem
fizycznej i sieciowej części infrastruktury.2.
Wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT.3.
Wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury.4. Przygotowanie
wytycznych do agregacji logów w
infrastrukturze.5. Wsparcie Działu Promocji w
kwestiach merytorycznych i technicznych
związanych ze zmianą providera 1944.pl'
Nie

4 800,00

31.08.2019 Anna Tyrakowska-Kępińska

'Aktualizacja bazy danych uczestników Powstania
Warszawskiego i ich rodzin,Aktualizacja bazy
danych uczestników Powstania Warszawskiego,
Udzielanie informacji o uroczystościach
obchodowych oraz wydarzeniach towarzyszących
związanych z 75. rocznicą wybuchu Powstania
Warszawskiego,Nadzór nad prawidłowym
obiegiem dokumentacji w Pokoju Kombatanta,
Bieżąca wysyłka korespondencji.'
Nie

17 280,00

13.05.2019 Maria Wieczorek

graficznego opracowania karty gry oraz
materiałów graficznych do Gry Rodzinnej z okazji
Nocy Muzeów 2019, a także stworzenie grafiki
promocyjnej na stronę internetową MPW.
Nie

750

15.04.2019

15.04.2019

21.01.2019

21.01.2019

'1) wyreżyserowania spektaklu teatralnego pod
tytułem „Król Lear” opartego na dramacie
Wiliama Szekspira, realizowanego w ramach
obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, w tym prowadzenie prób
czytanych i scenicznych oraz nadzór podczas prób
technologicznych,2) stworzenia eksplikacji
reżyserskiej,3) stworzenia koncepcji artystycznej
oraz przygotowania wytycznych dla
realizatorów,4) stworzenia projektu scenografii,5)
tłumaczenia fragmentów tekstu sztuki oraz prac
01.08.2019 Agnieszka Korytkowska-Mazur dramaturgicznych.'
Nie
opieka nad zbiorami, opracowywanie zbiorów i
przyjmowanie pamiątek oraz wypożyczanie
26.06.2019 Agata Lipczik
zbiorów do innych muzeów
Nie

23.07.2019

23.07.2019

17.10.2019 ARGRAF Sp. z o. o.

04.07.2019

04.07.2019

31.12.2019 ALDABRA Sp. z o.o. sp. k.

11.07.2019

18.07.2019

11.07.2019

18.07.2019

01.08.2019 CEZAR Sp. z o.o.
Centrum Informatyczne
POLSOFT s.c Arkadiusz
Serodziński Elżbieta Karkut22.07.2019 Czarnobil

Druk albumu pt. 'Fotografie warszawskie 19351955 Tadeusz Bukowski' w nakładzie 1000 egz.
oraz etui z 20 pocztówkami - fotografiami
Tadeusza Bukowskiego w nakładzie 2000 szt.
wraz z dostawą do siedziby zamawiającego.
Sukcesywna dostawa drobnych druków
poligraficznych

50 000,00

19 170,00

Nie

37 104,00

Nie

18 942,00

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych
o parametrach technicznych określonych w
Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z
przeprowadzeniem certyfikowanego szkolenia
Nie

137 520,00

Dostawa fabrycznie nowej macierzy dyskowej o
parametrach technicznych określonych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia

Nie

30 737,70

16.07.2019

01.07.2019

16.07.2019

01.07.2019

Organizacja i obsługa poczęstunku dla 3700 osób
KARCZMA w MIŁOSNEJ Jolanta podczas obchodów 75 rocznicy wybuchu
30.07.2019 Fornowska
Powstania Warszawskiego
Nie

78 000,00

Studio graficzna HOMEWORK
22.07.2019 Joanna Górska

Wykonanie projektów graficznych na potrzeby
realizacji wystawy w Fotoplastikonie 'Utrwalone
miasto, wojna, miłość.Warszawskie fotografie
Tadeusza Bukowskiego z lat 1935-1955'

Nie

7 700,00

Wykonanie elementów ekspozycyjnych na
potrzeby wystawy 'Powstanie Warszawskie 1944'
wraz z transportem na miejsce ekspozycji w
Berlinie, montażem i demontażem oraz obsługą
techniczną elementów w trakcie trwania najmu.
(Wynajem projektora wraz z ekranem - 3
miesiące, Wynajem 3 kompletów sprzętu
dotykowego (ekran + komputer) - 3 miesiące,
obsługa techniczna.
Nie

47 970,00

01.07.2019

01.07.2019

16.10.2019 MATW Adam Zagajewski

01.07.2019

01.07.2019

Advertising for You Łukasz
19.07.2019 Kotowski Łukasz Kotowski

01.07.2019

01.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

08.07.2019

Wykonanie grawerowanych długopisów PARKER
Jotter stal CT 1953170 w nakładzie 250 szt.
Dzieło w postaci zaprojektowania spójnej
koncepcji graficznej materiałów promujących 75.
rocznicę P.W.,opracowanie graficzne z
wprowadzeniem korekty, skład i łamanie według
określonej specyfikacji DTP oraz przygotowanie
31.07.2019 Syfon Studio Urszula Janowska do druku materiałów
Realizacja filmu reklamowego z okazji 75 rocznicy
Postania Warszawskiego pt. 'Łączą nas wartości '
20.07.2019 Studio Filmowe OTO Sp. z o. o. Realizacja filmu 20.07.2019
Kupno z prawem do dalszej odsprzedaży 1000 szt.
albumu płyty 'For Warsaw with love' Michał
31.12.2019 Agora SA
Urbaniak

Nie

9 655,00

Nie

32 226,00

Nie

110 139,12

Nie

30 750,00

08.07.2019

08.07.2019

Mariusz Bonaszewski Mariusz
05.08.2019 Bonaszewski

Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Gloucestera w spektaklu teatralnym pt. 'Krół Lear'
w reż. A.Korytkowskiej-Mazur, opartym na
dramacie Williama Szekspira, realizowanych w
ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Nie

08.07.2019

08.07.2019

SMILE PR Patrycja Stachura
06.09.2019 Daria Sroka sp. cywilna

09.07.2019

09.07.2019

M2VOICES - Olga Mujkić Olga
01.08.2019 Mujkić

świadczenie przez Agencję usług z obszaru public
relations w zakresie wsparcia przy działaniach PR,
związanych z komunikacją (i promocją) projektu
'For Warsaw with love' Michała Urbaniaka ,
którego premiera odbędzie się 26 lipca 2019
Nie
Opracowanie repertuaru powstańczego oraz
udział w charakterze wykonawcy - śpiew i
artystyczne wykonanie utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu 'Warszawiacy spiewają (nie)
zakazane piosenki w dniu 01 sierpnia 2019 na
Placu Piłsudskiego.
Nie

09.07.2019

A&M Partners Adam
02.08.2019 Bujakiewicz

Obsługa w zakresie sprzątania i porządkowania w
związku z organizowanym w ramach 75 rocznicy
wybuchu P.W. koncertu pt. Warszawiacy
śpiewaja (nie) zakazane piosenki
Nie

12.07.2019

CENTRUM TECHNICZNOARANŻACYJNE WŁADYSŁAW
25.07.2019 CIEMNICKI

15.07.2019

KinAds sp. z o.o. spółka
08.08.2019 komandytowa

09.07.2019

12.07.2019

15.07.2019

Wykonanie elementów na potrzeby realizacji
wystawy w Fotoplastikonie 'Utrwalone-miasto,
miłość.Warszawskie fotografie Tadeusza
Bukowskiego z lat 1935-1955'
Emisja spotu reklamowego dotyczacego 75
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
emitowanego w bloku specjalnym przed
wszystkimi filmami w kinach: Wisła, Kinoteka,
Multiplex, Elektronik w terminie 26.07 do
08.08.2019

15 000,00

13 530,00

800

10 368,00

Nie

12 853,50

Nie

6 403,38

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

15.07.2019

INTERLIFT - SERWIS s. c.
Tomasz Strzelec, Krzysztof
24.07.2019 Kozak, Janusz Szewczak
FINACOR IWONA PAJDOSZ
05.08.2019 IWONA PAJDOSZ

Wymiana zużytego eksploatacyjnie oleju w
dźwigu hydraulicznym na wieży widokowej wraz
ze wszystkimi niezbednymi cynnościami.
Wykonanie scenografii do spektaklu teatralnego
pt 'Król Lear'.

Media Video Support Maciej
05.08.2019 Żurczak Maciej Żurczak
EDKAR EDYTA KORYTKO EDYTA
05.08.2019 KORYTKO

Wnajem sprzętu i realizacja projekcji video spektaklu pt. 'Król Lear'
Wykonanie 11 ekranów projekcyjnych do
spektaklu 'Król Lear'

19.07.2019

19.07.2019

01.08.2019

22.07.2019

22.07.2019

27.07.2019

24.07.2019

24.07.2019

20.06.2021

24.07.2019

24.07.2019

30.03.2021

24.07.2019

24.07.2019

29.07.2019

Zamówienie na dostarczenie 620 pizz XXL dla
uczestników projektu Sztafeta Pokoleń - harcerze
w 75 rocznice Powstania Warszawskiego w dniach
Dominium S. A.
29.07. do 01.08.2019
Koncert plenerowy zespołu muzycznego MIUOSH
Ladidadi Sp. z o.o.
w dniu 27.07.2019
Badanie pakietu konsolidacyjnego dla Miasta
Stołecznego Warszawy do sprawozdania
Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia
21.12.2019 i za rok obrotowy kończący się dnia
AUDIT CONSULT Sp. z o.o. Sp.k. 21.12.2020
Przeprowadzenie badania sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się dnia
31.12.2019 i za rok obrotowy kończący się dnia
AUDIT CONSULT Sp. z o.o. Sp.k. 31.12.2020
Zapenienie wyżywienia uczestnikom projektu
Sztafeta pokoleń - harcerze w 75 rocznicę
CaterMark Marek Nowacki
Powstania Warszawskiego

Nie

9 311,10

Nie

30 750,00

Nie

19 100,00

Nie

10 976,00

Nie

12 799,00

Nie

69 310,00

Nie

12 300,00

Nie

22 140,00

Nie

24 900,00

24.07.2019

24.07.2019

19.08.2019 ARGRAF Sp. z o. o.

24.07.2019

24.07.2019

24.07.2019

24.07.2019

30.07.2019 ZTUDIO I BURZA SP. Z O.O.
SZWARC PR Bożena Szwarc
10.08.2019 Bożena Szwarc

Wykonanie pudełka- etui rozkładane na
pocztówki z fotografiami Eugeniusza Lokajskiego
w ilości 2000 szt. oraz wykonanie zestawu
pocztówek z fotografiami Eugeniusza Lokajskiego
w ilości (20x2000) 40000 szt. wraz z transportem
do MPW
Nie
Produkcja muzyczna do spektaklu z przekazaniem
praw autorskich
Nie
Współpraca promocyjna przy kampanii dot. serii
gadżetów 'Pamięć Własna'
Nie

24.07.2019

Włodarczyk Dizjan Karolina
Chyziak-Włodarczyk Karolina
09.08.2019 Chyziak-Włodarczyk

Projekt techniczny 3 bram wjazdowych do MPW

Nie

8 733,00

INTERLIFT - SERWIS s. c.
Tomasz Strzelec, Janusz
05.08.2019 Szewczak

Prace w Dźwigu hydraulicznym na wieży
widokowej budynku B (wymiana styczki w szafie
sterowniczej, bloku zaworowego LRV350, 2szt.
rolek kabiny oraz zasilacza karty Behringer).

Nie

17 429,10

Nie

17 955,00

24.07.2019

29.07.2019

29.07.2019

UMOWA O WSPÓŁWYDANIE PUBLIKACJI.
Redakcja techniczna i merytoryczna, wykonanie
niezbędnych korekt oraz druk publikacji
czwartego albumu z serii komiksowej 'Bradl'.
Publikacja będzie się składała z 2 zeszytów
komiksowych liczących łącznie 64 strony.
Licencja na fragmenty tłumaczenia utworu 'Król
Lear '

21 894,00
100
2 460,00

24.07.2019

24.07.2019

01.12.2019 Egmont Polska sp.zo.o.o.

24.07.2019

24.07.2019

05.08.2019 Anna Barańczak

Nie

864,93

10.09.2019

Udzielenie licencji niewyłącznej na publiczne
wykonanie utworów z repertuaru Zaiks podczas
koncertu estradowego 'Warszawiacy śpiewaja
(nie) Zakazane Piosenki', organizowanego w dniu
11.09.2019 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 01 sierpnia 2019 na Placu Piłsudskiego
Nie

5 362,80

10.09.2019

08.10.2019

08.10.2019

22.10.2019

22.10.2019

Udzielenie licencji na publiczne wykonanie
utworów podczas koncertu estradowego pt
'MIUOSH I GOŚCIE 'POWSTANIE' organizowanego
08.10.2019 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w dniu 27.07.2019w Parku Wolności.
Nie
Kampania reklamowa IX edycji nagrody im.Jana
Rodowicza Anody. Termin Ekspozycji: 0115.12.2019 AMS S.A.
15.12.2019
Nie

23.10.2019

Udzielenie licencji na publiczne odtwarzanie
utworów (fragmenty filmów) Eugeniusz Rudnik Polak melduje z kosmosu, 15 stron świata
(fragmenty) Zuzanna Solakiewicz w dniu
06.11.2019 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 29.10.2019 w Fotoplastikonie Warszawskim

23.10.2019

24.10.2019

12.11.2019

19.11.2019

24.10.2019

12.11.2019

19.11.2019

3 465,53

2 921,25

Nie

13,53

18.11.2020 Michał Walczak

Napisanie scenariusza spektaklu teatralnego oraz
udzielenie licencji do dzieła na potrzeby
wystawienia spektaklu teatralnego pt.
'Hydrozagadka' w ramach festiwalu Niewinni
Czarodzieje oraz utrwalenia spektaklu na
wszystkich polach eksploatacji objetych umową. Nie

8 000,00

15.11.2019 Telewizja Polska S.A.

Udzielenie licencji do wykorzystania audycji
Andrzeja Androchowicza z 1972 r. pt. 'Kryptonim
Synteza', w celu jednorazowego pokazu w ramach
cyklu 'Świadkowie historii' oraganizowanego
przez MPW wraz ze Stowarzyszeniem Pamięci
Powstania Warszawskiego 1944 w dniu
15.02.2020 w budynku MPW bez prawa do
pobierania pożytków
Nie

386,56

19.11.2019 TELEWIZJA POLSKA S.A

Umowa licencyjna na pokaż audycji (publiczne
odtworzenie) pt. 'Kobiela na plaży' oraz
'Chciałabym się ogolić', które odbędą się w
ramach Festiwalu Niewinni Czarodzieje

Nie

1 168,50

11.12.2019

24.07.2019

23.10.2019

11.12.2019

24.07.2019

23.10.2019

WOLTERS KLUWER Polska Sp. z Licencja na korzystanie z serwisu on-line 'LEX' od
10.01.2022 o.o.
11.01.2020-10.01.2022
Nie

24 303,82

31.07.2019 Piotr Capała

Zakup ' Album fotograficzny + pamiętnik oficera
Wermachtu , Komplet niemieckich książek,
Klepsydra z listopada 1941 z zawiadomieniem o
śmierci Jarosława Stanisława Rudnicki (AK)

Nie

12 400,00

30.10.2019 Piotr Capała

Zakup: 1) Album Fotograficzny żołnierza
niemieckiego biorącego udział w kampanii
wrześniowej 1939, kampanii we Francji w 1940 r.
, dokumentujący pobyt w Warszawie i Krakowie
w czasie okupacji - 6100 zł 2) Album fotograficzny
niemieckiego żołnierza (Louis Gunter Degen hardt
z Hannoveru) służącego najpierw jako sanitariusz
/lekarz w Landau, a potem w czasie wojnyw Łodzi
i Warszawie - 2600 zł 3) Album fotograficzny
niemieckiego oficera uczestniczącego w kampanii
wrześniowej 1939 - 1300 zł
Nie

10 000,00

Zakup: 1) Zbiór prasy i druków ulotnych z okresu
okupacji , afisz 'Instrukcja dla ludności cywilnej o
zwalczaniu lotniczych desantów nieprzyjacielskich
' oraz publikacja: Franciszek Galiński, Gawędy o
Warszawie, Warszawa 1939 (z podpisem Stefana
Starzyńskiego).
Nie

7 420,00

23.10.2019

23.10.2019

01.07.2019

01.07.2019

30.10.2019 Piotr Capała
ALTER BOSSAR S.C.
BOŻENA,ADAM I KAR OL
26.08.2019 SARAPATA

12.11.2019

12.11.2019

24.11.2019 SZWEDZKA24 SP. ZO.O.

Najem namiotów plenerowych wraz z usługą
montażu i demontażu w dniu 03.08.2019
Najem pomieszczeń w PRAGA CENTRUM w
terminie 22.11.2019 od godziny 19.00 do
24.11.2019 do godziny 12.00 w celu organizacji
wydarzenia 'Wiecho-Pomne wydarzenie
artystyczne'

Nie

2 152,50

Nie

13 000,00

12.11.2019

12.11.2019

19.11.2019

17.12.2019

17.12.2019

31.12.2021

23.12.2019

23.12.2019

31.12.2021

23.12.2019

23.12.2019

31.12.2022

31.10.2019

31.10.2019

Wynajem pomnieszczeń klubu Niebo ul.Nowy
Świat 21-Spektakl W RAMACH FESTIWALU
SPÓŁKA ASY WARSZAWY SP. Z NIEWINNI CZARODZIEJE-Ostatnia Syrena w dniu
O.O. SP.K
18.11.2019.
Najem magazynu z przeznaczeniem na
przechowywanie wystawy 'Miara Pokoju',
wielkoformatowych gablot po wystawie '1000
ZN.SERWIS.SOS Zbigniew
pamiątek' oraz innych obiektów należących do
Nowosielski
Muzeum.
Najem pomieszczenie magazynowego na
potrzeby przechowywania szczątków samolotu
Halifax oraz innych obiektów należących do MPW
Barbara Radziukiewicz
w 2020 roku
Umowa najmu lokalu użytkowego ,
usytuowanego w oficynie na parterze z wejściem,
z prześwitu bramowego, z klatki schodowej w
budynku w Al. Jerozolimskich 51 w Warszawie
(FOTOPLASTIKON WARSZAWSKI) do
wykorzystania na działalność edukacyjnoMiasto Stołaczne Warszawa
kulturalną

Nie

11 000,00

Nie

27 408,00

Nie

24 000,00

Nie

6 090,12

Wykonanie dokumentacji dotyczącej gospodarki
drzewostanem znajdujacym się na terenie
planowanej rozbudowy MPW na części działek nr
34,35,36 i 43 obrębu 60406 w Warszawie wraz z
Centrum Chirurgii i Pielegnacji wytycznymi dotyczącymi wyboru drzew do
Drzew Chachulscy Spółka
przesadzenia oraz wskazanie sposobu
12.12.2019 Jawna
prawidłowego wykonania tego zadania.
Nie

14 760,00

05.12.2019

05.12.2019

02.12.2019

02.12.2019

SALUS Taktyka i technika dla
bezpieczeństwa Zbigniew
31.12.2021 Mazurkiewicz
Soundgarden audiogiudance
31.07.2020 GMBH

03.12.2019

03.12.2019

31.12.2020 Flexcom sp.z o.o.

03.12.2019

06.12.2019

09.12.2019

Usługi doradcze i ekspertckie. Usługi te będą
dotyczyły analizy projektu architektonicznego
pod względem realizacji przez autora projektu
wytycznych dotyczacych bezpieczeństwa
bombowego zawartych w wymaganiach
konkursowych oraz oceny merytorycznej
dokumentacji projektowej w obszarze związanym
z bezpieczeństwem antyterrorystycznym dla
zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Rozbudowa',
opracowanej przez Nizio Design International
Mirosław Nizio w ramach umowy z dnia
23.10.2019r
Nie
Usługa napraw serwisowych 127
audioprzewodników AureaPlus.
Nie
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii stacjonarnej w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

03.12.2019

31.12.2020 Artcomfort Sp. z o.o.

06.12.2019

Maksymilian Rigamonti
Pictures Maksymilian
17.12.2019 Rigamonti

Serwis i konserwacja urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzowanych na ekspozycji Cele Bezpieki.
Serwis odbywać się będzie 2 razy w roku.
Wykład połączony z pokazem autorskich zdjęć
oraz dyskusja nt. swojej twórczości. Pokaz
odbędzie się w ramach cyklu 'Decydujący
moment - spotkania z mistrzami polskiej
fotografii'

31.12.2020 AMAD SP. Z O.O.

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych
materiałów eksploatacyjnych do drukarek
komputerowych, faksów i urzadzeń biurowych
wielofukcyjnyvh oraz dostawa materiałów
biurowych. Okres obowiązywania od dnia
02.01.2020 do dnia 31.12.2010

09.12.2019

43 050,00
8 000,00

22 000,00

Nie

7 380,00

Nie

648

Nie

90 000,00

09.12.2019

02.12.2019

31.12.2020 Andor Sp. z o.o.

Stała obsługa serwisowa kopiarek Toshiba. ,
Oddania w dzierżawę MPW do korzystania 3
sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (Toshiba eStudio 2820 c - 1 szt, Toshiba e-Studio 2050C - 2
szt.)oraz świadczenia pełnej obsługi serwisowej
tych urządzeń.

Nie

36 000,00

41 888,00
20 049,00

09.12.2019

09.12.2019

Rakugo Tobiasz Piątkowski
04.05.2020 Tobiasz Piątkowski

Opracowanie fabuły i przygotowanie scenariuszy
dla tomu 2 w ramach nowej serii wydawniczej
BAZYLISZKI wraz z dialogami.
Nie

16.12.2019

16.12.2019

27.12.2019 EDIKO Sp. z o.o.

Zakup skanera EPSON EXPRESSION 12000XL PRO Nie

16.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

16.12.2019

Prenumerata i dostawa prasy codziennej i
specjalistycznej do MPW. Okres obowiazywania
31.12.2020 Garmond Press Spółka Akcyjna od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020r
Świadczenie usługi hostingu serwisu
internetowego 1944.pl na v-serwerze
30.06.2020 EMART SYNERGIA Sp. z o. o.
dedykowanym.

17.12.2019

17.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

31.12.2020 ZIELONE CZYSTE SP. Z O.O.
SoftCOM SJ Piotr Szuba,
31.12.2020 Tomasz Wierzbowski

Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych
do MPW. Okres obowiązywania 02.01.2020 do
dnia 31.12.2020r

23.12.2019

23.12.2019

Animuje. com Bartosz Bąk
28.12.2019 Bartosz Bąk

30.12.2019

30.12.2019

Interlift-Serwis s.c. T. Strzelec,
31.12.2020 J. Szewczak

Nie

29 000,00

Nie

7 000,00

Nie

30 000,00

Obsługa techniczna oprogramowania IKSORIS
Nie
Przygotowanie spotu animowanego
przezentujacego najciekawszewydarzenia MPW w
2019 roku w formacie emisyjnym do mediów
społecznościowych.
Nie
'Konserwacja i przeglądy oraz pogotowie dzwigów
w MPW. Okres obowiazywania od 01.01.2020 do
dnia 31.12.2020r
Nie

19 926,00

4 305,00

23 635,60

30.12.2019

30.12.2019

Systemy Alarmowe Instalacje
Elektryczne Montaż Jarosław
31.12.2020 Karakula

29.07.2019

29.07.2019

31.07.2019 Julia Sokołowska

12.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

12.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

13.11.2019

Prowadzenie stałej konserwacji oraz
wykonywanie stałych przeglądów systemów
(SAP), (SSWiN), (CCTV), (SKD). Okres
obowiazywania od 01.01.2020 do dnia
31.12.2020r
Mpw kupuje buty na potrzeby spektaklu
obchodowego pt. 'Król Lear'

Nie

35 184,84

Nie

200

Nie

12 300,00

Nie

39 975,00

Nie

15 000,00

Nie

80 000,00

Wykonywanie stałej obsługi serwisowej okularów
3D służących do projekcji filmu 3D 'Miasto Ruin'
wraz z dostawą baterii do okularów. Okres
obowiązywania umowy od 02.01.2010 do dnia
31.12.2010 lub do wyczerpania środków.
Nie

20 000,00

Artystyczny występ Małgorzaty Ostrowskiej
podczas koncertu na dancingu organizowanym w
ramach XIV Festiwalu Niewinni Czarodzieje, który
ROCK HOUSE ENTERTAINMENT odbędzie się dnia 22.11.2019 w Centrum
22.11.2019 Maciej Durczak
Bankowo Finansowym
Opracowanie niezbędnej dokumentacji na
potrzeby przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w celu
wyłonienia wykonawcy robót budowlanych
obejmujacych konserwację i restaurację
zabytkowego ogrodzenia (muru) Muzeum
07.01.2020 Monument Service sp. z o.o.
Powstania Warszawskiego.
Udział w koncercie podczas imprezy
organizowanej przez MPW pn. 'Dancing Łubu
Dubu' w ramach IXV Festiwalu Niewinni
Czarodzieje, który odbedzie się w dniu 22.11.2019
Elmusic Jakub Lubowicz Jakub w Warszawie w gmachu Centrum Bankowo25.11.2019 Lubowicz
Finansowego.
Usługi pocztowe na 2020 rok.Okres
obowiązywania umowy 01.01.2020 do dnia
31.12.2020 POCZTA POLSKA S.A.
31.12.2020.

Delta Sp. Jawna Krentowski,
31.12.2020 Hus

15.11.2019

15.11.2019

31.12.2020 Noma 2 Sp. z o.o.

18.11.2019

18.11.2019

23.11.2019

20.11.2019

20.11.2019

31.12.2020

20.11.2019

20.11.2019

23.11.2019

22.11.2019

22.11.2019

31.12.2020

25.11.2019

25.11.2019

02.12.2019

25.11.2019

25.11.2019

02.12.2019

Umowa na podłączenie i monitorowanie systemu
sygnalizacji pożaru. Termin rozpoczęcia
monitorowania od 01.01.2020 do 31.12.2020
Nie

Wykonanie projektu scenografii na koncert
'Wiecho-Pomne Wydarzenie Artystyczne' z
udziałem Dużego Pe i gości oraz silent disco
Pracownia Projektowa Maria organizowany w ramach XIV Festiwalu Niewinni
Jankowska Maria Jankowska
Czarodzieje'. Koncert odbędzie się 23.11.2019.
Sukcesywna dostawa artykułów
Przedsiębiorstwo Handlowe
czystościowych.umowa zawarta na okres od
EWAPOL JÓZEF KWIATKOWSKI 01.01.2020 do dnia 31.12.2020
Koncert Duże Pe w ramach Festiwalu Niewinni
I-N-I Marcin Matuszewski
Czarodzieje
Dostawa wody pitnej do MPW.Okres
obowiązywania umowy : 01.01.2020 do dnia
Ustronianka Sp.z o.o.
31.12.2020r.

5 904,00

Nie

3 000,00

Nie

55 350,00

Nie

23 000,00

Nie

26 000,00

31.12.2020 Circle K Polska Sp. z o.o.

Umowa sprzedaży bezgotówkowej paliwa w
systemie 'ROUTEX' dla MPW.Okres obowiązywnia
umowy: od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020r. Nie

50 000,00

31.12.2020 Nicoma Sp. z o. o.

Umowa na obsługę serwisową Systemu Sage
Symfonia ERP oraz enova365 (sprawowanie
stałego nadzoru i serwisowania oprogramowania
i sprzętu komputerowego oraz sieciowego) Okres
obowiązywania umowy od dnia 01.01.2020 do
dnia 31.12.2020r
Nie

30 000,00

31.01.2021 Flexcom sp.z o.o.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w
zakresie telefonii stacjonarnej w Fotoplastikonie
Warszawskim.Okres obowiązywania 01.01.2020
do dnia 31.12.2021r.

Nie

2 500,00

02.12.2019

02.12.2019

Hurtownia Skorpion Junior
23.12.2019 Rafał Kozyra

Zakup szafy chłodniczej Liebherr BKPv 8470 wraz
z montażem i szkoleniem dla pracowników.
Nie

15 904,00

23.10.2019

23.10.2019

25.10.2019 Mrotek Mariusz Mrotek

23.10.2019

23.10.2019

Broadway w Polsce Jakub
18.11.2019 Wocial

Opracowanie propozycji rozwiązania graficznego
do tegorocznego XIV Festiwalu Warszawskiego
Niewinni Czarodzieje, uwzględniajacej minimum
dwie propozycje wizualne.
Nie
Opracowanie oraz artystyczne wykonanie ról Dr.
Plamy, Smogu, Starzyńskiego w spektaklu
teatralnym pod roboczym tytułem
'Hydrozagadka' w reż. Michała Walczaka,
realizowanego w ramach festiwalu Niewinni
Czarodzieje. Premiera spektaklu odbędzie się 18
listopada 2019r.
Nie

25.10.2019

INTERLIFT - SERWIS s. c.
Tomasz Strzelec, Krzysztof
30.11.2019 Kozak, Janusz Szewczak

Wymiana zużytego eksploatacyjnie oleju w
dźwigu hydraulicznym w Bud. A ,wraz ze
wszystkimi niezbednymi cynnościami.Wymiana
sterowego kabla zwisowego.

Nie

7 742,85

JA-MAJKA MUSIC Maria
18.11.2019 Jeżowska

Opracowanie oraz artystyczne wykonanie roli
Ostatniej Syreny w spektaklu teatralnym pod
roboczym tytułem 'Hydrozagadka' w reż. Michała
Walczaka , realizowanym w ramach festiwalu
Niewinni Czarodzieje. Premiera spektaklu
odbedzie się 18.11.2019.
Nie

6 000,00

25.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

615

2 000,00

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

28.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

13.11.2019 Akcja.tv Sp. cywilna

Nagranie spotu reklamującego IX Edycje nagrody
Anody pt. 'Bohaterowie są wśród nas' z udziałem
aktorów i statystów (około 30 osób) maksymalnie
2 dni zdjęciowe. Propozycja koncepcji i scenariusz
spotu, honorarium ekipy zdjęciowej, wynajem
rekwizytów, charakteryzacja oraz scenografia,
sprzęt zdjęciowy wraz z nagraniem,
udźwiękowieniem, montażem materiału
filmowego oraz postprodukcja w dwóch wersjach Nie

26 912,40

Brothers In Arts Antoni
23.11.2019 Rosochacki

Wspólpraca dotyczą organizacji imprezy pt.
:Wiecho-Pomne Wydarzenie Artystyczne oraz
Silence Disco' , które odbędzie się podczas 14
Festiwalu Warszawskiego 'Niewinni Czarodzieje'
w Praga Centrum w dniu 23.11.2019

Nie

11 000,00

15.11.2019 Fundacja PER4M

Wykonanie przez Artystę programu artystycznego
składającego się z utworów słowno-muzycznych
wraz z oprawą DJ-ską oraz występem Łukasza
Rostkowskiego, Magdaleny Kumorek, Pawbeats,
Macieja Obary oraz orkiestry SGGW. Koncert w
dniu 15.11.2019 w Teatrze Palladium w ramach
festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Nie

40 000,00

Emisja spotu reklamowego dotyczącego IX edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza Anody w sieci
KinAds (w Kinotece , kinie Elektronik i Wiśle) w
KinAds sp. z o.o. spółka
bloku specjalnym przed wszystkimi filmami w
21.11.2019 komandytowa
terminie 15.11.2019 - 21.11.2019.
Nie
Wykonanie kreacji graficznej XIV edycji Festiwalu
08.11.2019 Syfon Studio Urszula Janowska Niewinni Czarodzieje
Nie

3 430,47
15 990,00

04.11.2019

04.11.2019

Animuje. com Bartosz Bąk
14.11.2019 Bartosz Bąk

Przygotowanie spotów reklamujacych XIV
Festiwal Niewinni Czarodzieje w formatach
emisyjnych dla Warexpo, Tramwaje Warszawskie,
Stroer, spoty do mediów społecznościowych
Nie

4 674,00

04.11.2019

04.11.2019

Animuje. com Bartosz Bąk
28.11.2019 Bartosz Bąk

19.08.2019

19.08.2019

15.11.2019 Random Cezary Wilimowski

Przygotowanie spotów reklamujących IX edycję
Nagrody im. Jana Rodowicza „ANODY” w
formatach emisyjnych dla: Warexpo – 3 ekrany
multimedialne na stacji Metro Świętokrzyska,
Tramwaje Warszawskie , nośniki w środkach
komunikacji miejskiej w 13 miastach Polski (różne
specyfikacje) , spot do mediów
społecznościowych (z dźwiękiem).
Nie
Wykonanie 3 nowych bram wjazdowych.
Demontaż i utylizacja istniejących bram. Dostawa
i montaż nowych bram.
Nie

INDI - KEY ART. Jacek Piskorz
18.10.2019 Jacek Piskorz

Udział w charakterze wykonawcy (piano) oraz
artystycznego wykonania partii instrumentalnych
podczas koncertu finalistów Konkursy
'Pamiętajmy o Osieckiej', który odbędzie się 18
października 2019 r w Sali pod Liberatorem.
Nie

1 353,00

30.09.2020 H2 architekci Sp. z o.o.

Usługi obejmujące koordynowanie oraz nadzór ze
strony Zamawiajacego (MPW) nad działaniami
związanymi z organizacją procesu inwestycyjnego
dot. zadania pt. 'Rozbudowa i modernizacja
Muzeum Powstania Warszawskiego'
Nie

70 800,00

24.09.2019

01.10.2019

24.09.2019

01.10.2019

4 674,00

79 913,10

01.10.2019

01.10.2019

31.10.2019 Syfon Studio Urszula Tofil

04.10.2019

04.10.2019

30.11.2021 Orange Polska S.A.

Zaprojektowanie koncepcji graficznej materiałów
, gadżetu do sprzedaży w postaci dwóch talii kart
brydżowych w opakowaniach, folderu
upamiętniającego spotkanie Powstańców
Warszawskich z Prezydentem RP z okazji 75.
Rocznicy Powstania Warszawskiego oraz
materiałów promocyjnych wraz z
przygotowaniem plików do druku.
Nie
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług
telekomunikacyjnych w ramach telefonii
komórkowej dla MPW oraz sprzedaż telefonów
komórkowych wraz z kartami SIM oraz
akcesoriami.
Nie

09.10.2019

MUZEUM HISTORII
FOTOGRAFII IM. WALEREGO
20.12.2019 RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE

Przedmiotem umowy jest okreslenie warunków
digitalizacji zespołu negatywów i diapozytywów . Nie

42 000,00

11.10.2019

ZPH METALOPLAST Elżbieta
22.10.2019 Łączek

Wykonanie medali pamiątkowych zawierajacych
wybite historyczne zdjęcie szpitala , w nakładzie
700 szt.Dostarczenie medali do dnia 22.10.2019

Nie

21 352,80

21.11.2019 Dominika Repetto-Czapska

Poprowadzenie warsztatów kulinarnych w dn.
21.11.2019 r. w godz. 18:00-20:00, w Electrolux
Taste Center ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Nie

600

09.10.2019

11.10.2019

08.11.2019

08.11.2019

07.01.2020

07.01.2020

31.12.2020 Dux- Marcin Chodorowski

13.01.2020

13.01.2020

31.12.2020 Agora S.A.

13.01.2020

13.01.2020

21.01.2020 Senetic Spółka Akcyjna

Lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży,
poświęconych problematyce II wojny światowej,
okupacji ze szczególnym uwzględnieniem
Powstania Warszawskiego oraz historii Warszawy. Nie
Zamieszczanie ogłoszeń wymiarowych oraz
nekrologów w Gazecie Wyborczej
Nie
Dostawa 67 taśm HP LTO oraz 100 szt.
Dedykowanych naklejek do taśm HP LTO
Nie

2 460,00

80 000,00

22 923,00
18 450,00
19 820,22

13.01.2020

13.01.2020

SZWARC PR Bożena Szwarc
15.05.2020 Bożena Szwarc

Obsługa promocyjna konkursu filmowego #63PL

Nie

15 990,00

Realizacji graficznej oraz nadzoru autorskiego
wystawy 'Przerwana kariera. Jan Rodowicz
'Anoda' na potrzeby prezentacji na ekspozycji Cel
bezpieki, przygotowywanej w ramach projektu
Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody'
Nie

15 000,00

15.01.2020

15.01.2020

KASPER SKIRGAJŁŁO26.02.2020 KRAJEWSKI

23.01.2020

23.01.2020

31.12.2020 Biblioteka Narodowa

20.01.2020

20.01.2020

20.01.2020

Umowa na usługę dezynfekcji masowej obiektów
Muzeum w labolatorium mikrobiologicznym.
Nie
Wymagane ustawowo kontrole i próby
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- szczelności układów chłodniczych w systemach
Usługowe Sawenet Maciej
klimatyzacyjnych , zainstalowanych na terenie
31.12.2020 Sawicki
MPW
Nie

18 228,60

20.01.2020

Aleksandra Dębniak-Gocławska Stworzenie projektu identyfikacji graficznej
07.09.2020 Aleksandra Dębniak-Gocławska pawilonu rekreacyjno-kulturalnego 'Pokój na lato' Nie

7 000,00

23.01.2020

23.01.2020

16.01.2020

20.01.2020

Zaprojektowanie i wykonanie trzech statuetek,
zgodnie ze wzorem zaakceptowanym w
poprzedniej edycji, wykonanych z ciętych tafli
RR Desing- Pracownia Twórcza szkła, przeznaczonych dla laureatów IX edycji
20.03.2020 Radosław Rolf
Nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody'
Usługi fotograficzne dla Muzeum Powstania
29.02.2020 Michał Jacek Zajączkowski
Warszawskiego.

21.01.2020

24.01.2020

31.12.2020 Zbigniew Furman

31.01.2020

30.01.2020

19.02.2020 Monika Joanna Michalska

7 995,00

Nie

10 332,00

Nie

5 430,00

Przeprowadzanie cyklu, nie więcej niż, 10
warsztatów fotograficznych w ramach projektu
„Portrety miasta, czyli fotografuj nie pstrykaj”.
Nie
Poprowadzenie 4 warsztatów w ramach projektu
„Ferie w Fotoplastikonie” 12.02 9.00-11.00, 12.0014.00: „Japonia dla dociekliwych” – poezja
papieru oraz 19.02 9.00-11.00, 12.00-14.00:
„Rękawiczka”.
Nie

5 300,00

2 000,00

03.02.2020

03.02.2020

09.02.2020 Jan Stanisław Rapczyński

Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu
09.02.20 w Warszawie spaceru (pt. „Zimowy
ornitospacer II – ptasia architektura”) w ramach
cyklu ornitologicznego „Warszawa stroszy piórka”
(seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie

550

03.02.2020

03.02.2020

20.02.2020 Grzegorz Ostrowski

03.02.2020

03.02.2020

10.12.2020 Marcin Wilk

Poprowadzenie 4 warsztatów z cyklu „Ferie w
Fotoplastikonie”, organizowanych w dniu
13.02.2020 r w godzinach 9-11 i 12-14 oraz w
dniu 20.02.2020 r. w godzinach 9-11 i 12-14 pt.
„Nietypowe techniki fotograficzne – sitodruk”, w
Fotoplastikonie Warszawskim w Warszawie.
Nie
Poprowadzenie 8 autorskich spotkań z cyklu
„Karta z kalendarza”, organizowanych w dniach:
19.03.2020 r., 23.04.2020 r., 14.05.2020 r.,
25.06.2020 r., 24.09.2020 r., 15.10.2020 r.,
05.11.2020 r., 10.12.2020 r.
Nie

07.02.2020 Anna Sot

Opracowanie i weryfikacja tekstów z prasy
powstańczej na potrzeby nowego wydania
publikacji albumowej Eugeniusza Lokajskiego
„Broka”, wg wytycznych działu wydawniczego
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nie

480

29.02.2020 Dorota Magiera

Poprowadzenie szkolenia dotyczącego radzenia
sobie w trudnych sytuacjach z klientem, w
kontakcie osobistym, telefonicznym i mailowym. Nie

1 920,00

03.12.2020 Grzegorz Mika

'Przygotowanie i poprowadzenie dziesięciu
wykładów pod wspólna nazwą „Trzy generacje
warszawskich architektów”Zlecenie będzie
wykonane w okresie 26.02. do 3.12.2020 r'.

7 000,00

03.02.2020

10.02.2020

13.02.2020

03.02.2020

10.02.2020

26.02.2020

Nie

2 000,00

3 200,00

13.02.2020

01.03.2020

30.04.2020 Daniel Wojtkiewicz

25.02.2020

25.02.2020

29.02.2020 Mariusz Olczak

25.02.2020

25.02.2020

26.02.2020 Grzegorz Ostrowski

25.02.2020

25.02.2020

31.12.2020 Sławomir Spędzia

28.02.2020

28.02.2020

05.03.2020 Urszula Frydrych

1. Wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT2.
Wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury3. Wsparcie sekcji IT w
kwestii instalacji nowych pamięci masowych4.
Wsparcie merytoryczne w zakresie umowy na
zakup usługi wydruku
Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu
multimedialnego w Celach bezpieki w związku z
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”.
Poprowadzenie spotkania dla dzieci z cyklu
Warsztaty z techniki HELIOGRAWIURY,
organizowanych w dniu 26.02 o godz. 09.00, w
Fotoplastikonie.
Serwisowanie i naprawy systemu Musnet.
Naprawy i usługi będą przez Zleceniobiorcę
każdorazowo opisywane i wyceniane w celu
akceptacji przez Zleceniodawcę, tj Muzeum.
Przygotowanie i przeprowadzenie w dn.
05.03.2020 r. w Muzeum Powstania
Warszawskiego prelekcji pt. „Ptaki w obiektywie slajdowisko”, w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

04.03.2020

Nie

4 800,00

Nie

400

Nie

738

Nie

1 500,00

Nie

550

14.03.2020 Jan Stanisław Rapczyński

Przygotowanie i przeprowadzenie w dniu
14.03.20 w Warszawie spaceru (pt. „Szkiełko i oko
”) w ramach cyklu ornitologicznego „Warszawa
stroszy piórka” (seria „Naturalnie Warszawa”).
Nie

550

06.03.2020 Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Poprowadzenia autorskiego spotkania nt.
'Kobiecość w PRL', organizowanym 06.03.2020 r.,
o godz. 18.00 w Fotoplastikonie Warszawskim w
Warszawie.
Nie

355

16.03.2020

16.04.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

16.03.2020

01.05.2020

08.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

18.03.2020 Michał Jankowski

Odtworzenie oprogramowania do wystawy
„Odbicie” oraz odtworzenie i wgranie kontentu
dysku sterującego wystawą.

Nie

1 500,00

30.06.2020 Daniel Wojtkiewicz

1) wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT,2)
wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury,3) wsparcie sekcji IT w
kwestii instalacji nowych pamięci masowych,
kontynuacja konfiguracji,4) wsparcie
merytoryczne w zakresie wdrożenia zaleceń
audytowych AW-BST.1720.30.2019.

Nie

4 800,00

27.06.2020 Grzegorz Ostrowski

Poprowadzenie 25 spotkań nt. „Nietypowe
techniki fotograficzne” – warsztaty fotograficzne
dla dorosłych, organizowanych w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie

12 500,00

30.06.2020 Natalia Radulska

Opracowanie materiałów archiwalnych na
potrzeby udostępnienia ich w kanałach mediów
społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego, prowadzenie bieżącej
komunikacji na funpagu „BRADL w akcji” oraz
nowej serii BAZYLISZKI, poświęconych serii
komiksów wydanych przez Muzeum,
opracowanie materiałów tekstowych,
zdjęciowych i animacji, współpraca w ramach
bieżącej komunikacji na profilu Muzeum
Powstania Warszawskiego na Facebooku.

Nie

13 000,00

31.12.2020 Maciej Roszkowski

Oprowadzenie po ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego maksymalnie 150 grup na
szczególne potrzeby Działu Obsługi Ekspozycji.
Nie

15 000,00

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

07.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

02.01.2020

15.12.2020 Tamara Obłamska-Rozmus

Opracowanie autorskiego programu kursu
introligatorskiego oraz jego prowadzenie w
Pracowni Konserwacji Muzeum Powstania
Warszawskiego według roboczego
harmonogramu.

Nie

25 060,00

30.09.2020 Anna Tyrakowska-Kępińska

Aktualizacja bazy danych uczestników Powstania
Warszawskiego i ich rodzin, a także udzielanie
informacji z tego zakresu oraz pomoc w
codziennych obowiązkach w Pokoju Kombatanta. Nie

40 680,00

29.02.2020 Daniel Wojtkiewicz

1. Wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT2.
Wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury3. Wsparcie sekcji IT w
kwestii instalacji nowych urządzeń infrastruktury
sieciowej oraz ich konfiguracji4. Wsparcie
merytoryczne w kwestii postępowania na zakup
nowej macierzy w zastępstwie QNAPów.5.
Wypracowanie koncepcji dla nowej bramki
internetowej
Nie

4 800,00

31.12.2020 Janusz Czopowicz

1) pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni,2) udział w
nagraniach video o treści historycznej,
tworzonych na potrzeby emisji on-line w mediach
Muzeum Powstania Warszawskiego, ilość nagrań
w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy
37 nagrań.
Nie

33 994,00

31.12.2020 Andrzej Zaborowski

Pokazy drukowania w drukarni na ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z
bieżącą konserwacją maszyn drukarskich
znajdujących się w drukarni.

12 000,00

Nie

02.01.2020

02.01.2020

31.12.2020 Piotr Waleńdzik

10.01.2020

10.01.2020

31.12.2020 Marta Krzyśków

Opracowanie cotygodniowej liturgii mszy świętej i
sprawowanie Mszy Świętych dla środowisk
powstańczych w każdą niedzielę o godzinie 12.30. Nie
Przeprowadzanie nie więcej niż 225 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego i dziejów
powojennych
Nie

31.12.2020 Marta Krzyśków

Pełnienie weekendowych dyżurów, w tym
obejmujących zajęcia dla rodzin z cyklu
„Spotkania z historią”, w Sali Małego Powstańca
w Muzeum Powstania Warszawskiego.

10.01.2020

11.01.2020

10.01.2020

11.01.2020

31.12.2020 Ewa Ciosek

10.01.2020

10.01.2020

31.12.2020 Ewa Ciosek

10.01.2020

13.01.2020

31.12.2020 Alina Zawada

10.01.2020

13.01.2020

31.12.2020 Marcin Miros

10.01.2020

10.01.2020

19.01.2020 Michał Kryciński

Nie

Pełnienie weekendowych dyżurów, w tym
obejmujących zajęcia dla rodzin z cyklu
„Spotkania z historią”, w Sali Małego Powstańca
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie
Przeprowadzanie nie więcej niż 313 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego i dziejów
powojennych.
Nie
Przeprowadzanie nie więcej niż 70 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego.
Nie
Przeprowadzanie nie więcej niż 84 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego i dziejów
powojennych.
Nie
Przygotowanie i przeprowadzenie w dn. 19.01.20
spaceru na terenie Warszawy („Zimowy
ornitospacer”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Nie

6 032,00

18 225,00

2 976,00

2 976,00

25 353,00

5 670,00

6 804,00

550

10.01.2020

11.01.2020

12.01.2020 Andrzej Wolf

13.01.2020

13.01.2020

15.01.2020 Aleksandra Kędziorek

Poprowadzenie autorskich warsztatów filmowych
z elementami wykładu, udzielanie praktycznych
wskazówek tworzenia dokumentu oraz
konsultacje w zakresie warsztatu dokumentalisty
w dniu 11.01.2020 r. i 12.01.2020 r..
Nie
Opracowanie koncepcji spotkania wokół drugiego
wydania Warszawy Niezaistniałej oraz
moderowanie dyskusji z Jarosławem Trybusiem w
Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak 15
stycznia 2020 roku.
Nie

31.12.2020 Sebastian Dobrzyński

Współpraca w zakresie wykonywania pisemnych
usług translatorskich z języka polskiego na
angielski i na odwrót na potrzeby bieżących
projektów realizowanych przez Muzeum
Powstania Warszawskiego.

Nie

20 000,00

21.01.2020 Bartłomiej Jurecki

Opracowanie wykładu połączonego z pokazem
autorskich zdjęć i dyskusją poświęconą polskiej
fotografii. Pokaz odbędzie się w ramach cyklu
„Decydujący moment – spotkania z mistrzami
polskiej fotografii”.

Nie

880

Nie

2 500,00

Nie

382

Nie

2 500,00

13.01.2020

13.01.2020

13.01.2020

13.01.2020

22.06.2020

22.06.2020

07.07.2020 Maciej Kubera

22.06.2020

22.06.2020

30.06.2020 Marta Wawro

22.06.2020

22.06.2020

07.07.2020 Konstancja Dangel

Montaż i opracowanie nagrań do anglojęzycznej
ścieżki dźwiękowej audio przewodnika MPW.
Aktualizacja logo 76. rocznicy Powstania
Warszawskiego na biogramach ofiar cywilnych
wraz z korektą mapy z miejscami pamięci i
przygotowaniem plików do druku oraz projekt
kartonika do wpinek w ramach akcji Wolność
Łączy.
Nagranie głosu lektorskiego do anglojęzycznego
przewodnika audio ekspozycji Muzeum
Powstania Warszawskiego w reżyserii Macieja
Kubery.

2 000,00

665

02.01.2020

02.01.2020

15.03.2020 Julia Ostrowska

02.01.2020

07.01.2020

17.03.2020 Natalia Mętrak-Ruda

02.01.2020

09.01.2020

18.06.2020 Marta Brzozowska-Smolańska

Osługa ekspozycji Fotoplastikonu, w tym
prowadzenie statystyk wejść, obsługę warsztatów
oraz wydarzeń na Facebooku i stronie
internetowej.
Nie
Poprowadzenie 6 autorskich spotkań z cyklu
„Przeszłość od kuchni”, organizowanych w
Fotoplastikonie Warszawskim.
Nie
Poprowadzenie 12 autorskich spotkań z cyklu
„Duchy Warszawy” w Fotoplastikonie
Warszawskim.
Nie

15.03.2020 Katarzyna Witt

Poprowadzenie 3 autorskich spotkań pt
„Warsztaty dla dzieci wokół książek, opowieści i
ilustracji” z cyklu „Leniwa Niedziela”,
organizowanych w Fotoplastikonie Warszawskim. Nie

1 650,00

17.02.2020 Jerzy Skakun

Opracowanie graficzne i wprowadzenie
aktualizacji do przewodnika po Muzeum
Powstania Warszawskiego w wersji angielskiej.

Nie

3 850,00

04.02.2020 Krzysztof Polak

1. Zabezpieczenie podłogi, stolarki2. Demontaż
cokołu ściany i podłogi3. Zerwanie tapety i
przygotowanie ściany pod tapetę 4. Ułożenie
tapety i przywrócenie osprzętu i cokołu ściany

Nie

2 895,00

16.03.2020 Wiesław Skupniewicz

Narysowanie graficznej historii (komiksu) tomu 1
w ramach nowej serii wydawniczej BAZYLISZKI
wraz z dialogami, której kanwą będą wątki z życia
Stefana Starzyńskiego – w oparciu o dostarczony
przez Zamawiającego opis fabuły i scenariusza
autorstwa Tobiasza Piątkowskiego.
Nie

30 164,00

21.02.2020 Bakyt Chermashev

Rejestracja materiałów filmowych i dźwiękowych
na potrzeby realizacji filmu o nominowanym do
nagrody Jana Rodowicza 'Anody'.
Nie

385

02.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

10.02.2020

19.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

10.02.2020

8 685,00

3 000,00

7 200,00

13.02.2020

13.02.2020

13.02.2020

13.02.2020

18.02.2020 Kamil Przystał

Opracowanie roli oraz występ w charakterze
mima w Fotoplastikonie Warszawskim w dniu
18.02.2020 r. w godzinach 9-11 i 12-14.

Nie

1 150,00

21.02.2020 Aliaksei Kairys

Rejestracja materiałów filmowych i dźwiękowych
na potrzeby realizacji filmu o nominowanym do
nagrody Jana Rodowicza 'Anody'.
Nie

1 500,00

14.02.2020

14.02.2020

07.03.2020 Katarzyna Konopa

24.02.2020

24.02.2002

04.03.2020 Ewa Kwaśniewska

Wykonanie makijażu dla uczestniczek wieczoru z
okazji Dnia Kobiet w Fotoplastikonie
Warszawskim w dn. 07.03.2020 r.
Nie
Przygotowanie loga serii wydawniczej Bradl oraz
kompozycji graficznej 2 okładek na potrzeby
piątego tomu serii Bradl.
Nie

13.03.2020 Rafał Leszczyński

Rejestracja materiałów wideo wizerunków osób
nominowanych do nagrody Anody (w ramach
cyklu Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”, IX
edycja), udziału w w/w produkcji w charakterze
operatora kamery, a także zapewnienia kompletu
sprzętu operatorskiego wraz z akcesoriami – 4
filmy.
Nie

02.03.2020

02.03.2020

02.03.2020

02.03.2020

13.03.2020 Piotr Bukojemski

02.03.2020

02.03.2020

09.03.2020 Renata Motyka

Rejestracja materiałów wideo wizerunków osób
nominowanych do nagrody Anody (w ramach
cyklu Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”, IX
edycja), udziału w w/w produkcji w charakterze
operatora kamery, a także zapewnienia kompletu
sprzętu operatorskiego wraz z akcesoriami – 2
filmy.
Nie
Przygotowanie identyfikacji wizualnej do projektu
„Warszawskie smaki”.
Nie

580

550

3 060,00

1 530,00
2 600,00

11.03.2020

11.03.2020

30.03.2020 Karolina Chmielewska

11.03.2020

11.03.2020

16.03.2020 Damian Graczyk

Opracowanie graficzne 30 Kart Pracy, projektu
graficznego ulotek i plakatów, grafiki do strony
internetowej, do akcji „Raz, dwa, trzy
warszawiakiem jesteś Ty!” 2020.
1) projekt graficzny, skład i przygotowanie do
druku nowych wzorów biletów do Muzeum
Powstania Warszawskiego (4 wzory),2) projekt
graficzny wraz z przygotowaniem do druku
wizytówek standardowych firmowych (5
wzorów).

11.03.2020

11.03.2020

Nie

5 000,00

Nie

550

24.04.2020 Jerzy Skakun

Opracowanie graficzne i aktualizacja materiałów
promocyjnych do uroczystości finałowej IX edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.
Nie

1 530,00

Aktualizacja animacji sponsorskiej prezentującej
logotypy sponsorów i partnerów IX edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” podczas
uroczystości finałowej 30 maja 2020 roku.

12.05.2020

12.05.2020

30.05.2020 Rafał Grabowski

12.05.2020

12.05.2020

10.08.2020 Wiesław Skupniewicz

25.05.2020

25.05.2020

06.07.2020 Grzegorz Sołtysiak

25.05.2020

25.05.2020

03.06.2020 Maciej Kubera

25.05.2020

25.05.2020

28.05.2020 Agnieszka Kunikowska

Narysowanie graficznej historii (komiksu) tomu 1
w ramach nowej serii wydawniczej BAZYLISZKI.
Napisanie i nagranie dwunastu krótkich
felietonów filmowych (czas trwania do 30 minut
każdy).
Montaż i opracowanie nagrań do ścieżki
dźwiękowej audio przewodnika MPW.
Nagranie głosu lektorskiego do przewodnika
audio ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego w reżyserii Macieja Kubery.

22.06.2020 Karolina Chmielewska

08.06.2020

08.06.2020

Nie

275

Nie

32 787,00

Nie

3 000,00

Nie

2 500,00

Nie

2 500,00

Opracowanie graficzne 36ciu Kart Pracy oraz
grafiki do strony internetowej, do akcji „Raz, dwa,
trzy warszawiakiem jesteś Ty!” 2020.
Nie

8 000,00

02.01.2020

02.01.2020

20.12.2020 Anna Piwowar

Projekt 12 wzorów graficznych newslettera w tym
5 podwójnych numerów oraz 7 pojedynczych
numerów, zawierających kalendarium wydarzeń
MPW wraz z ich kompleksowym przygotowaniem
do druku (w tym czynności związane ze składem
dtp oraz przygotowanie pliku produkcyjnego w
formacie do druku).
Nie

02.01.2020

02.01.2020

15.01.2020 Filip Musiał

16.01.2020

16.01.2020

15.06.2020 Agata Gogołkiewicz

16.01.2020

16.01.2020

31.01.2020 Natalia Szumska

Napisanie recenzji przewodnika po Celach
bezpieki pt. „Koszykowa. W kręgu Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego i jego aresztu”
autorstwa Michała Olszańskiego
Redakcja tekstu książki autorstwa Grzegorza
Sołtysiaka pn. roboczą „Zły Przewodnik.
Warszawa Leopolda Tyrmada”
Redakcja tekstu i korekta poskładowa wystawy
czasowej Przerwana kariera. Jan Rodowicz
„Anoda”. Wystawa będzie prezentowana na
ekspozycji Cele bezpieki.

16.01.2020

21.01.2020

16.01.2020

21.01.2020

10 380,00

Nie

500

Nie

4 100,00

Nie

330

27.03.2020 Marek Oleksicki

Narysowanie graficznej historii (komiksu) tomu 5
serii – jako kontynuacji wydawniczej BRADL,
której kanwą będą autentyczne wątki z życia
Kazimierza Leskiego – w oparciu o dostarczony
przez Zamawiającego opis fabuły i scenariusza
autorstwa Tobiasza Piątkowskiego.
Nie

26 012,00

15.03.2020 Andrzej Zawistowski

Redakcja merytoryczna przewodnika po Celach
bezpieki pt. „Koszykowa. W kręgu Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego i jego aresztu”
autorstwa Michała Olszańskiego.

Nie

2 500,00

21.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

21.01.2020

31.07.2020 Magdalena Piwowar-Stańczyk

Zaprojektowanie całościowego layoutu książki
pod roboczym tytułem „Zły przewodnik.
Warszawa Leopolda Tyrmanda” autorstwa
Grzegorza Sołtysiaka oraz wykonania składu i
łamania książki na podstawie dostarczonego
przez Zamawiającego tekstu. Przy czym Autorka
zobowiązana jest ściśle współpracować w tym
celu z Zamawiającym, redaktorką, korektorką,
autorem publikacji oraz autorem map. Ponadto
dokona nanoszenia korekty na makiecie książki, a
także pełnić będzie nadzór autorski na każdym
etapie projektu – w tym przygotowania
specyfikacji drukarskiej, przygotowania książki do
druku i współpracy z drukarnią. Przekazania
Zamawiającemu otwartych plików drukarskich
nastąpi nie później niż 14 dni po zakończeniu
projektu.
Nie

9 000,00

30.06.2020 Ryszard Piwowar

Sporządzenie map na potrzeby publikacji pod
roboczym tytułem „Zły przewodnik. Warszawa
Leopolda Tyrmanda” autorstwa Grzegorza
Sołtysiaka. Autor zobowiązuje się w szczególności:
do zaprojektowania oryginalnych layoutów map i
naniesienia na nie dostarczonych danych oraz
przekazania tychże map Zamawiającemu w
postaci plików odpowiednich do umieszczenia w
projekcie publikacji oraz plików otwartych. Przy
czym Autor zobowiązany jest ściśle
współpracować w tym celu z Zamawiającym,
autorem publikacji oraz autorką całościowego
projektu layoutu publikacji.
Nie

3 000,00

26.06.2020

01.07.2020

31.12.2020 Natalia Radulska

1) opracowania materiałów archiwalnych na
potrzeby udostępnienia ich w kanałach mediów
społecznościowych Muzeum Powstania
Warszawskiego, 2) obsługa techniczna nagrań
Telewizjj Muzealnej,3) prowadzenie bieżącej
komunikacji na funpagu „BRADL w akcji” oraz
nowej serii BAZYLISZKI, poświęconych serii
komiksów wydanych przez Muzeum,
opracowanie materiałów tekstowych,
zdjęciowych i animacji, 4) współpraca w ramach
bieżącej komunikacji na profilu Muzeum
Powstania Warszawskiego na Facebooku.

Nie

13 200,00

1) wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT,2)
wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury,3) półroczna, okresowa
Analiza Ryzyka obszaru IT w MPW,4) wsparcie
merytoryczne w zakresie wdrożenia zaleceń
audytowych AW-BST.1720.30.2019 - ciąg dalszy. Nie
Druk wraz z sukcesywną dostawą newslettera
oraz zaproszeń na uroczystości
Nie

28 224,60

26.06.2020

01.07.2020

31.08.2020 Daniel Wojtkiewicz

10.01.2020

10.01.2020

31.12.2020 Drukarnia SIL-VEG-DRUK S.C.

13.01.2020

RESTAURACJA AMFITRON Sp. z Sukcesywne świadczenie usług cateringowych na
31.12.2020 o.o.
potrzeby Muzeum powstania Warszawskiego
Nie

160 000,00

30.01.2020

Całodobowa ochrona osób i mienia MPW
polegająca na sprawowaniu bezpośredniej, stałej
ochrony fizycznej oraz polegająca na stałym
dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i
systemach alarmowych
Nie

1 538 165,18

13.01.2020

30.01.2020

31.01.2022 MAXUS Sp. z o.o.

4 800,00

20.02.2020

20.02.2020

Andrzej Łuniewski Art. Druk
31.12.2020 Zakład Poligraficzny

20.02.2020

20.02.2020

31.12.2020 Zakład Poligraficzny Sindruk

25.03.2020

Netprof Spółka z ograniczoną
odpowiedzialno Spółka
31.03.2020 Komandytowa

25.03.2020

Usługa poligraficzna polegająca na wykonaniu
kartek z kalendarza oraz informacji dodatkowej
na ekspozycję wraz z sukcesywną dostawą
Druk przewodnika po MPW wraz z dostawą do
siedziby MPW
Dostawa fabrycznie nowych urządzeń w postaci
przełączników sieciowych o parametrach
technicznych określonych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia

Nie

118 941,00

Nie

15 645,00

Nie

50 997,03

09.04.2020

09.04.2020

10.04.2020 Interis Sp. z o.o.

25.03.2020

25.03.2020

26.03.2020 Interis Sp. z o.o.

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia w postaci
macierzy dyskowej o parametrach technicznych
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia
Nie
Dostawa fabrycznie nowych kart sieciowych o
parametrach technicznych określonych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia
Nie

19.03.2020

Zakład Systemów
02.04.2020 Komputerowych SP. Z O.O.

Dostawa fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych
UPS o parametrach technicznych określonych w
Opisie Przedmiotu Zamówienia
Nie

115 281,75

31.12.2020 ARGRAF SP Z O.O.

Obsługa poligraficzna obejmująca wykonanie
przez promocyjnych materiałów poligraficznych
wraz z ich sukcesywną dostawą

Nie

132 710,85

Druk publikacji 'Mały Śpiewnik Powstańczy'
tłoczenie płyty CD oraz dostawa do MPW

Nie

9 345,00

Modernizacja części ekspozycji stałej

Nie

193 331,40

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych
zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia

Nie

24 096,93

19.03.2020

20.05.2020

20.05.2020

19.05.2020

19.05.2020

24.06.2020

24.06.2020

Zakład Poligraficzny Sindruk
14.08.2020 Małgorzata Kowalcze
Studio Wysoczyński Łukasz
15.12.2020 Wysoczyński

06.07.2020

06.07.2020

Advertising for You Łukasz
30.07.2020 Kotowski Łukasz Kotowski

195 590,93

9 376,29

06.07.2020

06.07.2020

Advertising for You Łukasz
30.07.2020 Kotowski Łukasz Kotowski

15.07.2020

15.07.2020

29.07.2020 Rosnowski Gift Sp. z o. o.

15.09.2020

15.06.2020

20.07.2020 JASNE MICHAŁ SIERAKOWSKI

15.06.2020

15.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

26.06.2020

15.01.2020

15.01.2020

Wykonanie i dostawa chlebaków z nadrukiem do
celów promocyjnych oraz do sprzedaży jako
pamiątki
Nie
Wykonanie i dostawa znaczków typu PINS w
kształcie Polski Walczącej
Nie
Zmontowanie teledysku z materiałów audio lub
video nadesłanych przez uczestników projektu
pn. #JednymGłosem, będacego ilustracja utworu
muzycznego 'Pałacyk Michla' oraz dwóch
materiałów będących zapowiedzią promocyjna
teledysku.
Nie

Przygotowanie i nagranie podkładu muzycznego
utworu 'Pałacyk Michla' w autorskiej aranżacji
zespołu oraz stworzenia z dostarczonych pzez
SUBITO Kamila Grott-Tomaszek MPW plików audio/video autorskiego chóralnego
20.07.2020 Kamila Grott-Tomaszek
utworu słowno-muzycznego 'Pałacyk Michla'
Nie
Umowa dotyczy wykonania świec w technice
31.07.2020 YouArtGifts Sp. z o.o.
rękodzieła
Nie
AD4U.PL - ARTYKUŁY
Wykonanie koszulek obchodowych dla
20.07.2020 REKLAMOWE Łukasz Kotowski wolontariuszy 300 szt
Wykonanie koszulek obchodowych dla
uczestników i organizatorów Masy Powstańczej
24.07.2020 Rosnowski Gift Sp. z o. o.
organizowanej przez MPW
Zmontowanie obchodowego spotu promujacego
76. Rocznicę Powstania Warszawskiego #Jednym
20.07.2020 JASNE MICHAŁ SIERAKOWSKI głosem
Udzielenie licencji na utwory wykorzystane
podczas koncertu estradowego pt ' Ostatnia
Syrena Hydrozagadkowy Ekomusical'
organizowanego w dn. 18.11.2019 w Klubie
21.01.2020 Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Niebo.

40 102,92
49 883,27

2 800,00

11 562,00
3 536,25

Nie

4 623,57

Nie

2 713,26

Nie

1 500,00

Nie

2 457,54

23.01.2020

23.01.2020

24.01.2020

10.02.2020

10.02.2020

13.02.2021

06.03.2020

06.03.2020

10.03.2020

27.05.2020

27.05.2020

29.05.2020

23.06.2020

23.06.2020

25.06.2020

25.06.2020

01.07.2020

01.07.2020

Udzielenie licencji na utwory wykorzystane
podczas koncertu estradowego pt ' WiechoPomne wydarzenia artystycze 'organizowanego w
dn. 23.11.2019 w Praga Centrum,
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Szwedzka,Warszawa
Parasol licencyjny dla MPW w Fotoplastikonie
Motion Picture Licensing
Warszawskim, obowiązuje od 14.02.2020 do
Company Polska Sp. z o.o.
13.02.2021
Udzielenie licencji (na czas nieokreślony)na
wykorzystanie autorskich zdjęć podróżniczych do
pokazu w ramach cyklu 'Decydujący moment WWW.ARCIMOWICZ.COM
spotkania z mistrzami polskiej fotografii' w dniu
Marek Arcimowicz
10.03.2020
Wykonanie utworów w postaci nagrania
lektprskiego audioprzewodnika z jednoczesnym
przeniesieniem praw autorskich na wszystkie pola
Andrzej Ferenc
eksploatacji.

Nie

1 414,50

Nie

1 968,00

Nie

700

Nie

2 500,00

Nie

2 500,00

Homegrown Media John
07.07.2020 Beauchamp John Beauchamp

Wykonanie utworów w postaci nagrania
lektorskiego audioprzewodnika w języku
angielskim z jednoczesnym przeniesieniem praw
autorskich na wszystkie pola eksploatacji.

Pentagon Research Konrad
20.07.2020 Pudło
Studio Wysoczyński Łukasz
27.07.2020 Wysoczyński

Analiza mediów oraz materiałów reklamowych i
pozamediowych , dostarczononych przez
Zamawiającego pod katem ekspozycji
wskazanego sponsora oraz wykonanie raportu
efektywnościowego podsumuwujacego ww.
analizę.Wyniki pomiarów i analiz zostaną
przedstawione w postaci raportu w formacie ppt
oraz w xls w terminie do 20 lipca 2020
Nie
Wykonanie scenografii do wystawy obchodowej
Jaki Znak Twój
Nie

8 610,00
84 562,50

01.07.2020

01.07.2020

07.07.2020

07.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

02.08.2020 WAREXPO Sp.z o.o.
ABN Studio Adrian
Napiórkowski Adrian
20.12.2020 Napiórkowski
Tramwaje Warszawskie Sp. z
03.08.2020 o.o.

Animuje. com Bartosz Bąk
17.07.2020 Bartosz Bąk
AD4U.PL - ARTYKUŁY
22.07.2020 REKLAMOWE

Kampania reklamowa dotycząca 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego na słupach
ogłoszeniowo-reklamowych
Montaż i demontaż wystawy Zachowajmy ich w
Pamięci- obchody 76 rocznicy ( środki z m.st.Wwy- z PNL)
Emisja spotów obchodowych 76 rocznicy w
wagomach tramwajowych
Przygotowanie spotów reklamujacych 76 rocznicę
obchodów Powstania Warszawskiego w
formatach emisyjnych dla Warexpo, Tramwaje
Warszawskie, spoty do mediów
społecznościowych
Wykonanie gadżetów związanych z 76 Rocznic
Powstania Warszawskiego

Nie

7 052,82

Nie

80 638,08

Nie

8 733,00

Nie

5 166,00

Nie

15 793,96

15.07.2020

15.07.2020

20.07.2020 Mrotek Mariusz Mrotek

01.06.2020

01.06.2020

SZWARC PR Bożena Szwarc
30.09.2020 Bożena Szwarc

03.06.2020

SIGNSYSTEM S.C. Dorota i
05.06.2020 Robert Bagniewscy

Zaprojektowanie kreacji graficznej do layoutu 1/2
strony reklamy w Newsweeku billboardu oraz
bannera na empik. Com i mock-up płyty na
potrzeby promocji w ramach projektu
muzycznego 'Astronomia poety. Baczyński.' Mela
Koteluk i zespół Kwadrofonik
Nie
Obsługa nagrań video z ekspertami Muzeum do
dalszego udostępienia w systemie life oraz jako
zapisane pliki
Nie
Produkcja dodatkowych elementów systemu
informacji w związku z wytycznymi dot.
funkcjonowania cełego terenu MPW w czasie
epidemii Covid-19
Nie

21.07.2020 MELA Malwina Koteluk

Opracowanie scenariusza , koncepcji reżyserii i
produkcji teledysku do utworu 'Astronomia ' w
wyk. Meli Koteluk i Kwadrofonik (singla
promującego płytę 'Astronomia poety. Baczyński') Nie

03.06.2020

10.06.2020

10.06.2020

922,5

14 760,00

1 865,91

12 000,00

25.05.2020

25.05.2020

28.05.2020 Kasper Skirgajłło-Krajewski

09.06.2020

09.06.2020

Starun Wanik Architekci
31.12.2020 Paulina Staruń Paulina Staruń

17.02.2020

17.02.2020

Softcom Spółka Jawna Piotr
20.03.2020 Szuba, Tomasz Wierzbowski

19.02.2020

19.02.2020

25.02.2022 UPC Polskka sp. z o.o.

24.02.2020

Zaprojektowanie nowych tabliczek
informacyjnych w związku z wytycznymi dot.
funkcjonowania cełego terenu MPW w czasie
epidemii Covid-19
Umowa na wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego remontu pomieszczeń
Fotoplatikonu Warszawskiego

Nie

1 800,00

Nie

38 745,00

Nie

2 460,00

Nie

48 708,00

24.02.2020

Predica Consulting Services Sp. Umowa o świadczenie usług informatycznych: do
31.12.2020 z o.o. Sp.k.
zarządzania wolontariatem.
Nie

26 014,50

24.02.2020

24.02.2020

31.03.2020 Jedwab Polski Sp. z o.o.

Wyprodukowanie i dostarczenie 500 szt. apaszek
z naturalnego jedwabiu inspirowanych chustami
noszonymi przez Powstańców Warszawskich wraz
z opakowaniami.
Nie

19 680,00

25.02.2020

25.02.2020

REDBERRIES STUDIO Agnieszka Umowa na postprodukcję filmów reportażowych
15.03.2020 Korzeniowska
do nagrody im. Jana Rodowicza 'Anody'
Nie

24 999,75

25.02.2020

25.02.2020

Zaprojektowanie i wykonanie jednej statuetki
honorowej, wykonanej z cietych tafli szkła,
RR Desing- Pracownia Twórcza przeznaczonej dla laureata Nagrody honorowej
20.03.2020 Radosław Rolf
im. Jana Rodowicza Anody w IX edycji.

26.02.2020

26.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

01.04.2020 Cyfrowe.pl Sp. z o.o.
Kancelaria Radcy Prawnego
Justna DUDZIŃSKA JUSTYNA
31.12.2020 DUDZIŃSKA

Rozbudowa / modyfikacja strony internetowej
umieszczonej pod adresem http://bilety.1944.pl
Umowa o świadczenie usług
telekomunikacyjnych. Okres obowiązywania
25.02.2020 do dnia 25.02.2022

Nie

3 444,00

Zakup 5 obiektywów Nikon oraz 2 body Nikon
Nie
Świadczenie usług doradzctwa prawnego , w tym
wykonywania funkcji zastępcy Inspektora
Ochrony Danych (IOD)
Nie

47 061,00

68 388,00

28.02.2020

28.02.2020

02.03.2020

06.03.2020

16.03.2020

20.03.2020

14.04.2020

28.02.2020

Lovely Pictures Mariusz
13.03.2020 Wiaderek

28.02.2020

TIFIWONA WIŚNIEWSKA10.03.2020 FRANKE

Rejestracja materiałów wideo wizerunków osób
nominowanych do nagrody Anody ( w ramach
cyklu Nagroda im. Jana Rodowicza Anody, IX
edycja) udziału w/w produkcji w charakterze
operatora kamery - 4 Filmy
Produkcja techniczna nagrań obrazu i dźwieku
rozmów z powstańcami z cyklu Q&A Z
POWSTANCAMI-dystrybucja na żywo na
Facebooku.

15.03.2020 NTVIEW Tomasz Nizielski

02.03.2020

06.03.2020

31.12.2020 ELBROS

16.03.2020

SZWARC PR Bożena Szwarc
31.05.2020 Bożena Szwarc

20.03.2020

20.07.2020 Mind The Kids Sp. z o.o.

14.04.2020

Karimski Music Karim
Martusewicz Karim
20.04.2020 Martusewicz

Nie

3 450,00

Nie

6 027,00

Realizacja dokumentacji filmowej na terenie
ekspozycji Muzeum wraz z budynkiem (ujęć
filmowych prezentujacych Muzeum i ekspozycję).
Realizacja dokumentacji filmowej i fotograficznej
z drona przezentującej Muzeum, teren Muzeum i
najbliższą okolicę.
Nie

3 690,00

Kompleksowy zakres czynności związanych z
konserwacją i sprzątaniem repliki samolotu
Liberator, powierzchni ekranu kinowego wraz z
projektorami i innych elementów ekspozycji w
MPW wymagających pracy na wysokości.
Obsługa nagrań video z ekspertami Muzeum do
dalszego udostępienia w systemie life oraz jako
zapisane pliki

Nie

30 750,00

Nie

8 610,00

Udzielenie licencji na wznowienie dwóch
publikacji z serii: 'Jak narysować Zawiszaka?' oraz
'Jak narysować Łączniczkę' , nakład po 1000 szt.
każdego tytułu wraz redakcją i aktualizującą
korekcją treści tych publikacji
Nie
Wykonanie krótkich fragmentów utworów
muzycznych, będących podkładem muzycznym
do filmów i nagrań video o łącznej długości ok 20
minut
Nie

3 321,00

8 610,00

20.04.2020

20.04.2020

13.05.2020

13.05.2020

08.05.2020 Gameset Sp. z o.o.
ENIGMA Systemy Ochrony
23.05.2020 Informacji Sp. z o.o.

18.05.2020

SZWARC PR Bożena Szwarc
21.05.2020 Bożena Szwarc

Opracownie koncepcji , przygotowanie oprawy
graficznej oraz nadzór nad realizacja projektu
'Przejdz do historii' z udziałem gamerów.
Opracowanie szczegółowego raportu
uwzględniajacego zasieg i oddziaływanie projektu
'Przejdz do historii' w internecie.
Nie
Zakup kamery termowizyjnej Hikvision HIK-DS.2TD2617B-6/PA
Nie
Wykonanie grafiki dedykowanej obsłudze
konkursu #63PL na media społecnościowe MPW z
uwzględnieniem parametrów technicznych
(Instagram Facebook, strona www Muzeum ,
paski logotypów do wysyłki dla mediów oraz
plansze do spotów promujacych konkurs - łacznie
10 grafik)
Nie

Krajowa Izba Rozliczeniowa
19.05.2022 S.A.
22.05.2021 MWT Solutions sp. z o.o.
ABN Studio Adrian
Napiórkowski Adrian
31.05.2020 Napiórkowski

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez KIR
na rzecz MPW usług zaufania: wydawaniu
kwalifikowanych lub niekwalifikowanych
certyfikatów, dostawie elementów urządzeń do
składania podpisu elektronicznego , wydawaniu
elektronicznych znaczników czasu
Przedłużenie licencji service desk
Usługę przechowania słupów z plexi wraz z
podstawami (95 szt. ) stanowiące wystawę
Zachowajmy ich w pamięci'

Ars et Lex - Grupa Robocza
29.02.2020 Dorota Janczarska

18.05.2020

19.05.2020
22.05.2020

19.05.2020
22.05.2020

02.01.2020

02.01.2020

14.01.2020

14.01.2020

8 610,00
29 025,22

1 230,00

Nie
Nie

977,85
8 462,40

Nie

4 797,00

Udział w negocjacjach lub reprezentacja MPW w
związku z zawarciem porozumienie lub/i ugody
między MPW a Michałem Urbaniakiem
producentem wykonawczym płyty 'For Warsaw
with Love' lub jego pełnomocnikiem
Nie

2 214,00

Piotr Markowski Pracownia
31.07.2020 Peryskop Piotr Markowski
Origami Anna Papiernik Anna
05.06.2020 Papiernik
Softcom Spółka Jawna Piotr
31.12.2020 Szuba, Tomasz Wierzbowski

Opieka redakcyjna tj . Odpowiedzialność za
poprawną zawartość treści publikacji oraz
redakcji technicznej , a także korekty książki pn.
roboczą 'Zły przewodnik po Warszawie Leopolda
Tyrmanda' autorstwa G.Sołtysiaka. Okres
obowiązywania umowy od dnia 01.02.2020 do
dnia 31.07.2020r.
Nie
Wykonanie prac edytorskich publikacji pod rob.
tytułem Eugeniusz Lokajski'Brok'
Nie
Druk wraz z dostawą biletów z nadrukiem
pamiątkowym do kasy MPW
Nie

28.01.2020

28.01.2020

06.02.2020

06.02.2020

10.02.2020

10.02.2020

17.02.2020

17.02.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

AD4U.PL - ARTYKUŁY
Wykonanie toreb materiałowych z nadrukiem
19.03.2020 REKLAMOWE Łukasz Kotowski pary Powstańców w nakładzie 1000 sztuk
Nie
Zmontowanie drugiej wersji spotu obchodowego
MIKROFILM MARCIN SOŁTYSIK promującego 76 rocznicę Powstania
03.08.2020 MARCIN SOŁTYSIK
Warszawskiego 'Jednym głosem'
Nie
Wojciech Ziemilski Wojciech
Opracowanie trzech koncepcji spektakli na
29.07.2020 Ziemilski
potrzeby wydarzeń obchodowych
Nie

06.03.2020

Umowa dotyczy najmu miejsca parkingowego dla
ekspozycji Cele Bezpieki w budynku Ministerstwa
Sprawiedliwości Al.. Ujazdowskie 11 . Okres
obowiazywania 01.05.2020 do dnia 31.12.2020
Nie

06.03.2020

Nieruchomość Powiśle Sp. z
31.12.2020 o.o. Sp. Komandytowa

01.07.2020

01.07.2020

03.08.2020 NOWY TEATR Maciej Żurczak

14.07.2020

14.07.2020

31.07.2020 Miasto Stołaczne Warszawa

26.02.2020

26.02.2020

11.03.2020 Dariusz Kuchta

Najem sprzętu technicznego i wyposażenia na
potrzeby realizacji spektakli teatralnych
'Pamiętnik z Powstania Warszawskiego' w reż.
Adama Woronowicza. Najem na okres od dnia 27
lipca 2020 do dnia 03 sierpnia 2020
Nie
Najem auli szkolnej wraz ze sceną do
przeprowadzenia prób dla 25 osób w dniach 30 i
31 lipca
Nie
Zakup Zbioru negatywów przedstawiajacych
Warszawę w latach1942-43 (94 klatki).
Nie

6 600,00
8 314,00
89 294,72

71 343,00

1 230,00
3 000,00

2 164,80

2 400,00

2 303,79
3 200,00

20.05.2020

20.05.2020

21.07.2020

21.07.2020

Zakup archiwalnych fotografii lotniczych
wykonanych 18.09.1944 ( 31 zdjęć)
Nie
Przygotowanie autorskich zapowiedzi oraz
artystycznego prowadzenia akcji muzycznej pt.
'Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI,
organizowanej 1 sierpnia 2020r w Parku Wolności
FRYWOLNY STUDIO - TOMASZ w ramach 76 rocznicy wybuchu Powstania
01.08.2020 WOLNY Tomasz Wolny
Warszawskiego.
Nie
29.05.2020 Robert Gozdek

21.07.2020

21.07.2020

01.08.2020 Jan Stokłosa

22.07.2020

22.07.2020

10.09.2020 Fototeka Tomasz Kubaczyk

Aranżacja muzyczna utworów słownomuzycznych , kierowanie orkiestrą składającą się
z 11 muzyków oraz do kierowania zespołem
wokalnym złożonym z 10 osób podczas koncertu
w dniu 01 sierpnia 2020 w Parku Wolności
podczas koncertu '(nie) ZAKAZANE PIOSENKI'
Nie
Specjalistyczne opracowanie graficzne fotografii
archiwalnych pod kątem publikacji albumowej
'BROK'E. Lokajskiego
Nie

22.07.2020

22.07.2020

Popfabryka - usługi dla
23.07.2020 ludzkości Bartłomiej Felczak

Projekt śpiewnika muzycznego na potrzeby akcji
Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI Nie

02.08.2020 GMB PRO SOUND SP. z o.o.
Studio Wysoczyński Łukasz
27.07.2020 Wysoczyński

Przedmiotem umowy jest produkcja techniczna w
postaci zapewnienia profesjonalnej sceny wraz z
transportem i specjalistyczna obsługą oraz
zapewnienie profesjonalnego sprzętu wraz z
obsługa na potrzeby realizacji technicznej , w tym
dźiekowej i oświetleniowej , akcji muzycznej pt.
'Warszawiacy śpiewaja (nie) ZAKAZANE PIOSENKI
organizowanej w Parku Wolności w MPW
Nie
Dodatkowe wydruki,transport, montaż do
wystawy obchodowej Jaki Twój Znak
Nie

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

22.07.2020

7 500,00

5 000,00

10 700,00

9 000,00

2 200,00

87 330,00
13 616,10

22.07.2020

22.07.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

22.07.2020

WormLight Marcin Robak
24.07.2020 Marcin Robak

Opracowanie scenariusza oprawy świetlnej
Koncertu 'Astronomia poety. Baczyński' w wyk.
Meli Koteluk i Kwadrafonik organizowanego przez
MPW w Sali pod Liberatorem w dniu 24.07.2020 Nie

22.07.2020

HONORATA KARAPUDA
02.08.2020 HONORATA KARAPUDA

Zdjęcia sesyjne Meli Kotluk i zespołu Kwadrofonik
promujących album Astronomia Poety.
Nie

1 845,00

26.07.2020 Mateusz Dobies

Rola aktora - statysty (Warszawiak XI), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Anna Nachman

Rola aktora - statysty (Warszawiak XIII), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Kinga Dąbrowska

Rola aktora - statysty (Warszawiak I), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Kamila Matyszczak

Rola aktora - statysty (Warszawiak II), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

29.06.2020

29.06.2020

26.06.2020

29.06.2020

1 599,00

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

29.06.2020

26.07.2020 Agnieszka Głowacka

Rola aktora - statysty (Warszawiak III), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Aleksandra Nowacka

Rola aktora - statysty (Warszawiak IV), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Marcin Wypych

Rola aktora - statysty (Warszawiak V), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Magdalena Maria Zubko

Rola aktora - statysty (Warszawiak VI), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Gabriela Ryszarda Zarzecka

Rola aktora - statysty (Warszawiak VIII), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Dariusz Tokarz

Rola aktora - statysty (Warszawiak X), w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

01.07.2020

01.07.2020

01.07.2020

20.11.2020

01.07.2020

01.07.2020

01.07.2020

01.07.2020

12.07.2020 Karolina Zawiasa

Zbudowanie i opracowanie strony internetowej
na potrzeby fotograficznej gry miejskiej „Twoja
Klisza z Powstania” organizowanej w ramach
obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Nie

3 000,00

26.07.2020 Jędrzej Jezierski

Rola aktora - Warszawiak XIV, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

26.07.2020 Michał Słomkowski

Rola aktora - Warszawiak XV, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

270

08.07.2020 Bartłomiej Wąsik

Artystyczne wykonanie utworów - partii na
fortepian w utworach: Niebo, Astronomia,
Otwarcie przemian, Wolność, Morze wracające,
Drzewa, Źródło, Nie bój się nocy, Piosenka, Czas
miłości, w celu ich utrwalenia w ramach nagrań
fonograficznych oraz ich rozpowszechniania, w
szczególności w ramach płyty „Astronomia Poety.
Baczyński”, w formie plików audialnych i
audiowizualnych, a także innych materiałów, w
tym teledysków i innych utworów, towarzszących
wydaniu i rozpowszechnianiu nagrań
fonograficznych.
Nie

4 400,00

01.07.2020

01.07.2020

01.07.2020

01.07.2020

08.07.2020 Emilia Karolina Sitarz

Artystyczne wykonanie utworów - partii na
syntezator i parkusjonalia w utworach: Niebo,
Astronomia, Otwarcie przemian, Wolność, Morze
wracające, Drzewa, Źródło, Nie bój się nocy,
Piosenka, Czas miłości, w celu ich utrwalenia w
ramach nagrań fonograficznych oraz ich
rozpowszechniania, w szczególności w ramach
płyty „Astronomia Poety. Baczyński”, w formie
plików audialnych i audiowizualnych, a także
innych materiałów, w tym teledysków i innych
utworów, towarzszących wydaniu i
rozpowszechnianiu nagrań fonograficznych.
Nie

4 400,00

Magdalena Kordylasińska08.07.2020 Pękala

Artystyczne wykonanie utworów - partii na
instrumenty perkusyjne w utworach: Niebo,
Astronomia, Otwarcie przemian, Wolność, Morze
wracające, Drzewa, Źródło, Nie bój się nocy,
Piosenka, Czas miłości, w celu ich utrwalenia w
ramach nagrań fonograficznych oraz ich
rozpowszechniania, w szczególności w ramach
płyty „Astronomia Poety. Baczyński”, w formie
plików audialnych i audiowizualnych, a także
innych materiałów, w tym teledysków i innych
utworów, towarzszących wydaniu i
rozpowszechnianiu nagrań fonograficznych.
Nie

4 400,00

01.07.2020

06.07.2020

01.07.2020

06.07.2020

08.07.2020 Piotr Maślanka

Artystyczne wykonanie utworów - partii na
instrumenty perkusyjne w utworach: Niebo,
Astronomia, Otwarcie przemian, Wolność, Morze
wracające, Drzewa, Źródło, Nie bój się nocy,
Piosenka, Czas miłości, w celu ich utrwalenia w
ramach nagrań fonograficznych oraz ich
rozpowszechniania, w szczególności w ramach
płyty „Astronomia Poety. Baczyński”, w formie
plików audialnych i audiowizualnych, a także
innych materiałów, w tym teledysków i innych
utworów, towarzszących wydaniu i
rozpowszechnianiu nagrań fonograficznych.
Nie

4 400,00

26.07.2020 Bartosz Cymbalista

Rola aktora - Policjant I oraz Cywil I, w
improwizowanych scenach w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

540

1 312,00

06.07.2020

06.07.2020

15.07.2020 Aleksandra Kot

Opracowanie projektu plansz wystawy „Walka o
wolność. Powstanie Warszawskie 1944” (pod
względem strony tekstowej i graficznej) na
potrzeby prezentacji w Rumi (Gmina Miasta
Rumia) w terminie 01.08.2020 r. do 02.10.2020 r.
w tym: przeformatowanie plansz w wersji polskiej
do formatu 100 cm x70 cm (orientacja pozioma),
cykl korekt, dodanie logotypów partnerów
wydarzenia, dostarczenie plansz w formie pliku
do druku – pdf i tif.
Nie

06.07.2020

06.07.2020

12.07.2020 Maja Baczyńska

Napisanie tekstu kuratorskiego do wystawy 'Jaki
znak twój?' o wpływie Powstania na muzykę

Nie

164

06.07.2020

06.07.2020

12.07.2020 Jacek Wakar

Napisanie tekstu kuratorskiego do wystawy 'Jaki
znak twój?' o wpływie Powstania na kulturę

Nie

437

Nie

1 150,00

06.07.2020

06.07.2020

15.07.2020 Bartłomiej Starnawski

06.07.2020

06.07.2020

15.07.2020 Wojciech Wachowicz

Stworzenie tekstów do scenariusza wraz z
rozpisaniem na 20 ról na potrzeby fotograficznej
gry miejskiej „Twoja klisza z Powstania”.
Przygotowanie projektów scenografii 4 punktów
na trasie fotograficznej gry miejskiej gry „Twoja
klisza z Powstania”.

Nie

1 150,00

26.07.2020 Khava Soldaeva

Przygotowania projektu kostiumów dla 20
aktorów i statystów do fotograficznej gry
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

3 000,00

21.07.2020 Jacek Piotr Borkowski

Projekt graficzny materiałów na potrzeby gry
miejskiej „Twoja klisza z powstania”, w tym w
szczególności projekty: wkładki do karty do gry,
„ausweis”, banknotu, żetonu, oraz przygotowanie
DTP do wydruku wielkoformatowego zdjęć.
Nie

3 500,00

01.08.2020 Barbara Miernik

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (sopran) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

770

01.08.2020 Daniela Bereza

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (alt) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

770

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Jakub Szafrański

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (bas) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

770

01.08.2020 Lidia Kitlińska

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (sopran) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

770

01.08.2020 Maja Kłoskowska

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (sopran) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

770

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Wiktor Gniazdowski

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Zuzanna Klara Falkowska

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (bas) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI'.
Nie
Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego, przygotowania chóru
oraz udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (alt) i artystycznego wykonania
utworów podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI'.
Nie

770

990

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

28.07.2020 Bartłomiej Starnawski

Przygotowanie autorskich tekstów na stronę
internetową oraz aktualizacja strony na potrzeby
fotograficznej gry miejskiej „Twoja klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

2 300,00

26.07.2020 Wojciech Wachowicz

Wypożyczenie i montaż scenografii według
projektów na potrzeby fotograficznej gry
miejskiej „Twoja klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

3 500,00

01.08.2020 Łukasz Drapała

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego, przygotowania chóru
oraz udziału w charakterze wykonawcy –
wokalisty (solista) i artystycznego wykonania
utworów podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI'.

Nie

2 000,00

Magdalena Kordylasińska24.07.2020 Pękala

Występ artystyczny - wykonanie partii na
instrumenty perkusyjne, do autorskich
kompozycji podczas koncertu „Astronomia Poety.
Baczyński” organizowanego w dniu 24.07.2020 r.
w Muzeum powstania Warszawskiego, w związku
z obchodami 76. Rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

5 142,50

24.07.2020 Emilia Karolina Sitarz

Występ artystyczny - wykonanie partii na
syntezator oraz perkusjonalia, do autorskich
kompozycji podczas koncertu „Astronomia Poety.
Baczyński” organizowanego w dniu 24.07.2020 r.
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

5 142,50

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

24.07.2020 Bartłomiej Wąsik

Występ artystyczny - wykonanie partii na
fortepian, do autorskich kompozycji podczas
koncertu „Astronomia Poety. Baczyński”
organizowanego w dniu 24.07.2020 r. w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

5 142,50

24.07.2020 Piotr Maślanka

Występ artystyczny - wykonanie partii na
instrumenty perkusyjne, do autorskich
kompozycji podczas koncertu „Astronomia Poety.
Baczyński” organizowanego w dniu 24.07.2020 r.
w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Nie

5 142,50

01.08.2020 Agnieszka Joanna Przekupień

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (solisty) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

2 000,00

01.08.2020 Paweł Kowalewski

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (tenor) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

770

01.08.2020 Paulina Mastyło-Fałkiewicz

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – skrzypaczki i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Oliwia Kędziora

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia altówki i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

01.08.2020 Bartosz Kołsut

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na akordeon i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

01.08.2020 Andrzej Olewiński

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na gitarę i banjo
oraz artystycznego wykonania utworów podczas
akcji muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy
śpiewają (nie) ZAKAZANE PIOSENKI”,
organizowanej 1 sierpnia 2020 r., w ramach
obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Nie

1 100,00

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Marek Lipski

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na fortepian i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

01.08.2020 Waldemar Żarów

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na klarnet i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

01.08.2020 Anna Szalińska-Zaziębło

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na skrzypce i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Michał Andrzej Michota

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na trabki i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Wojciech Gumiński

06.07.2020

06.07.2020

24.07.2020 Jakub Guzik

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na kontrabas i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie
Projekt i realizacja oprawy wizualnej podczas
koncertu Meli Koteluk i Kwadrofonik w dniu
24.07.2020 r. w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

01.08.2020 Michał Błaszkiewicz

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (tenor) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie

06.07.2020

06.07.2020

1 100,00

1 100,00

2 951,00

770

06.07.2020

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Paweł Maruszak

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia instrumentów
perkusyjnych i artystycznego wykonania utworów
podczas akcji muzycznej i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, organizowanej 1 sierpnia 2020 r., w
ramach obchodów 76. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

06.07.2020

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – partia na wiolonczelę i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”, organizowanej 1
sierpnia 2020 r., w ramach obchodów 76.
01.08.2020 Justyna Meliszek-Skrętkowska rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

1 100,00

06.07.2020

06.07.2020

01.08.2020 Maciej Ryszard Pawlak

06.07.2020

06.07.2020

30.07.2020 Andrzej Zawistowski

Opracowanie na zespół wokalno-instrumentalny
repertuaru powstańczego oraz udziału w
charakterze wykonawcy – wokalisty (solista) i
artystycznego wykonania utworów podczas akcji
muzycznej i koncertu pt. „Warszawiacy śpiewają
(nie) ZAKAZANE PIOSENKI”.
Nie
Opracowanie projektu wydawniczego
popularnonaukowej syntezy Powstania
Warszawskiego pod roboczym tytułem
„Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie
1944”.
Nie

2 000,00

7 000,00

06.07.2020

06.07.2020

26.07.2020 Joanna Mogielska

Udział w charakterze aktora-muzyka (role:
folksdojczki i kelnerki) – statysty w
improwizowanych scenach wraz z zagraniem
jednego utworu na waltorni w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

690

06.07.2020

06.07.2020

26.07.2020 Ewa Patoka

06.07.2020

06.07.2020

13.07.2020 Paweł Stolarczyk

Udział w charakterze aktorki-śpiewaczki (role:
dozorczyni, sprzedawczyni lemoniady) – statysty
w improwizowanych scenach wraz z
zaśpiewaniem jednej piosenki w fotograficznej
grze miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie
Wykonanie zdjęć sesyjnych Meli Koteluk i zespołu
Kwadrofonik promujących album „Astronomia
poety. Baczyński.”
Nie

08.10.2020 Marcin Bronicki

'1. Skład, projekt i przygotowanie do druku kartki
z życzeniami urodzinowymi dla Powstańców
(dwie wersje)2. Skład, projekt i przygotowanie do
druku zdjęcia/folderu ze spotkania Powstańców z
Prezydentem w ramach 76. rocznicy Powstania
Warszawskiego wg specyfikacji: karta składana,
bigowana i falcowana równolegle obwolutowo, w
formacie po rozłożeniu: 285 x 820 mm (ze
spadami).
Nie

765

07.10.2020 Jacek Piotr Borkowski

Konwersja z 2D na 3D 22 szt. fotografii na
potrzeby organizacji wystawy finalistów
fotograficznej gry miejskiej „Twoja klisza z
Powstania” wraz z wykonaniem masek roboczych
określających głębie trójwymiarowości fotografii. Nie

2 300,00

16.09.2020

16.09.2020

16.09.2020

16.09.2020

690

1 210,00

16.09.2020

16.09.2020

01.10.2020

19.10.2020

16.09.2020

16.09.2020

01.10.2020

19.10.2020

31.12.2020 Anna Rzeźnik

'1) Stworzenie projektu koncepcyjnego i
funkcjonalnego wyposażenia i aranżacji
pomieszczeń Fotoplastikonu w związku z
przebudową oraz pracami modernizacyjnymi, w
tym stworzenie kosztorysu wstępnego,2)
Zestawienie materiałowe i zestawienie
elementów wyposażenia,3) Stworzenie projektu
konsoli biletowej,4) Stworzenie projektu gabloty
w witrynie.

Nie

9 840,00

31.10.2020 Aleksandra Kot

Opracowanie graficzne plansz wystawy „Walka o
wolność. Powstanie Warszawskie 1944” na
potrzeby prezentacji we Francji, co obejmuje:
przeformatowanie plansz, wlanie tekstu
francuskiego, cykl korekt, dostarczenie plansz w
formie pliku do druku - pdf i tif.
Nie

2 000,00

25.10.2020 Marcin Miros

Opracowanie koncepcji wykładów nt. formy
bohaterstwa wojennego oraz współczesnego,
wraz z doborem postaci historycznych, a także
realizację wykładów w postaci trzech materiałów
filmowych emitowanych w SM MPW, w ramach
IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.
Nie

950

23.10.2020 Jerzy Stanisław Majewski

Autorskie opracowanie wstępu historycznego
poświęconego przedwojennej Warszawie na rzecz
nowej serii komiksowej Bazyliszki tom 1 o
maksymalnej objętości 4 strony A4.
Nie

660

30.10.2020

30.10.2020

02.11.2020 Magdalena Piwowar-Stańczyk

02.11.2020

02.11.2020

17.11.2020 Michał Warda

02.11.2020

02.11.2020

10.11.2020 Joanna Linczuk

02.11.2020

02.11.2020

10.11.2020 Marcin Zawistowski

Zaprojektowanie całościowego layoutu
następujących nośników promujących książkę
„Nie taka Zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda
Tyrmanda”: metroboardy, plakaty B1 i B2,
Plansze do filmów w HD (1920×1080), Instastories
(1080x1920). identyfikacja do wskazanych przez
Zamawiającego mediów społecznościowych.
Nie
Reżyseria filmu oraz montaż i postprodukcja
wizualna koncertu Leszka Możdżera (Możdżer Komeda) realizowanego w ramach XV edycji
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje
oraz stworzenia wideogramu z nagraniem
koncertu, a także przygotowania nie dłuższego niż
30 sekund filmu zapowiadającego koncert.
Nie
Opracowanie koncepcji gali finałowej IX edycji
Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” z
rozpisaniem dokładnego scenariusza uroczystości
wraz z timingiem dla prowadzącego oraz
zestawem materiałów audiowizualnych na
potrzeb transmisji.
Nie
Opracowanie koncepcji scenografii gali finałowej
IX edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”
wraz z wyborem materiałów, koncepcją
oświetlenia Sali pod Liberatorem oraz sceną
dostosowaną do potrzeb pięcioosobowego
zespołu muzyków.
Nie

750

17 000,00

1 093,00

1 640,00

02.11.2020

02.11.2020

15.11.2020 Jakub Kubica

02.11.2020

02.11.2020

18.11.2020 Michał Walczak

Aktualizacja materiału historycznego o Janie
Rodowiczu (tzw. czołówka) o długości 60 sek., na
potrzeby gali IX edycji Nagrody im. Jana
Rodowicza „Anody” w dniu 15 listopada 2020
roku, aktualizacji koncepcji oprawy graficznej gali,
w tym materiału pokazującego nominowanych i
członków Kapituły Nagrody, oraz sprawowania
nadzoru autorskiego nad wykonaniem całości.
Nie
Reżyseria filmów krótkometrażowych oraz
występów scenicznych na potrzeby nagrań wideo
do spektaklu teatralnego „Miasto zarazy”. Dzieło
będzie realizowane w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje.
Nie

20.11.2020 Krzysztof Szczepaniak

Przygotowanie roli Nocnego Fryzjera i Zena oraz
artystycznego wykonania tych ról podczas nagrań
wideo na potrzeby spektaklu „Miasto zarazy” w
reżyserii Michała Walczaka. Dzieło będzie
realizowane w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje.
Nie

2 000,00

20.11.2020 Marta Irena Zalewska-Pacan

Przygotowanie roli Czarnego Łabędzia i Spikerki
oraz artystycznego wykonania tych ról podczas
nagrań wideo do spektaklu „Miasto zarazy” w
reżyserii Michała Walczaka.

Nie

1 500,00

20.11.2020 Marta Irena Zalewska-Pacan

Skomponowanie muzyki na potrzeby spektaklu
„Miasto zarazy” w reżyserii Michała Walczaka
oraz artystycznego wykonania partii fortepianu
podczas nagrań do ww. spektaklu.

Nie

1 800,00

04.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

1 639,00

4 000,00

04.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

18.11.2020 Piotr Andrzej Pawlus

Opracowanie koncepcji oraz artystycznej
realizacji zdjęć operatorskich, a także
artystycznym montażu zdjęć na potrzeby
spektaklu „Miasto zarazy” w reżyserii Michała
Walczaka.

Nie

7 000,00

18.11.2020 Krzysztof Pacan

Artystyczne opracowanie partii gitary basowej
oraz artystyczne wykonanie podczas nagrań
wideo na potrzeby spektaklu „Miasto zarazy” w
reżyserii Michała Walczaka.

Nie

2 000,00

Nie

2 000,00

04.11.2020

04.11.2020

18.11.2020 Michał Piotrowski

04.11.2020

04.11.2020

20.11.2020 Ilona Maria Gumowska

Artystyczne opracowanie partii perkusji oraz
artystycznego wykonania partii muzycznej
podczas nagrań na potrzeby spektaklu „Miasto
zarazy” w reżyserii Michała Walczaka.
Przygotowanie roli Złej oraz artystycznego
wykonania tej roli podczas nagrań wideo na
potrzeby spektaklu „Miasto zarazy” w reżyserii
Michała Walczaka.

Nie

1 000,00

17.11.2020 Katarzyna Łuszczyk

Reżyseria świateł występu artystycznego Leszka
Możdżera w repertuarze Leszek Możdżer –
KOMEDA. Koncert odbywa się w ramach XV.
festiwalu Niewinni Czarodzieje w dniu 17
listopada 2020 roku. Nagranie ma zostać
wyemitowane na kanałach społecznościowych
muzeum (youtube, facebook) w dniu 27 listopada
2020 r. Autor będzie ściśle współpracować z
reżyserem video oraz realizatorem światła i
stworzy wytyczne do montażu technicznego
oświetlenia scenicznego oraz realizacji koncertu. Nie

1 639,00

04.11.2020

04.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

18.11.2020 Joanna Mogielska

Przygotowanie roli Jogi oraz artystyczne
wykonanie roli podczas nagrań wideo na
potrzeby spektaklu „Miasto zarazy”. Dzieło będzie
realizowane w ramach festiwalu Niewinni
Czarodzieje.
Nie

1 000,00

18.11.2020 Marta Wągrocka

Przygotowanie roli Darii oraz artystyczne
wykonania tej roli podczas nagrań wideo na
potrzeby spektaklu „Miasto zarazy” w reżyserii
Michała Walczaka. Dzieło będzie realizowane w
ramach festiwalu Niewinni czarodzieje.

Nie

2 000,00

16.11.2020 Andrzej Kulesza

Projekt reżyserii światła na potrzeby nagrań
wideo do spektaklu „Miasto zarazy” w reżyserii
Michała Walczaka. Dzieło będzie realizowane w
ramach festiwalu Niewinni czarodzieje.

Nie

500

13.11.2020

13.11.2020

20.11.2020 Bartosz Idzi

13.11.2020

13.11.2020

18.11.2020 Marta Irena Zalewska-Pacan

Reżyseria dźwięku na potrzeby nagrań wideo do
spektaklu „Miasto zarazy” w reżyserii Michała
Walczaka oraz kreatywnego mixu śladów audio
do spektaklu. Dzieło będzie realizowane w
ramach festiwalu Niewinni czarodzieje.
Nie
Kreatywny mixu śladów audio piosenek
nagranych na potrzeby spektaklu „Miasto zarazy”
w reżyserii Michała Walczaka. Dzieło będzie
realizowane w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje.
Nie

02.08.2020 Witold Smolik

Stworzenie harmonogramu i zabezpieczenia
technicznego „Masy Powstańczej 2020” oraz
zapewnienie środków łączności i nagłośnienia w
trakcie startu i podczas przejazdu.

03.07.2020

03.07.2020

Nie

3 150,00

700

3 000,00

03.07.2020

03.07.2020

30.07.2020 Krzysztof Janczar

03.07.2020

27.07.2020

03.08.2020 Jakub Sapka

06.07.2020

07.07.2020

31.08.2020 Krzysztof Puchała

20.07.2020

27.07.2020

03.08.2020 Dariusz Adamski

10.07.2020

10.07.2020

26.07.2020 Bartosz Cymbalista

10.07.2020

10.07.2020

17.07.2020 Anna Sot

17.07.2020

17.07.2020

28.07.2020 Jakub Sapka

Opracowanie koncepcji artystycznego
prowadzenia uroczystości spotkania Prezydenta
RP z uczestnikami Powstania Warszawskiego w
dniu 30.07.2020 r. w Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Obsługa i realizacja nagłośnienia podczas prób i
spektakli „Pamiętnika z Powstania
Warszawskiego” w reżyserii Adama
Woronowicza, realizowanego w ramach
obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Premiera spektaklu odbędzie się
1 sierpnia 2020 r.
Prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Obsługa i realizacja oświetlenia podczas prób i
spektakli „Pamiętnika z Powstania
Warszawskiego” w reżyserii Adama
Woronowicza, realizowanego w ramach
obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. Premiera spektaklu odbędzie się
1 sierpnia 2020 r.

Nie

2 100,00

Nie

2 000,00

Nie

4 300,00

Nie

2 000,00

Koordynacja aktorów w fotograficznej grze
miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 72. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie
Redakcja tekstów do projektu 'Spacery po
powstańczej Warszawie' (Spacer po Woli, Spacer
po Śródmieściu).
Nie
Realizacja dźwiękowa debaty i wernisażu
wystawy 'Jaki znak twój' wraz z wypożyczeniem
sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów dla
uczestników.
Nie

800

1 000,00

471

17.07.2020

20.07.2020

17.07.2020

20.07.2020

28.07.2020 Dariusz Adamski

Oświetlanie debaty „Jaki znak twój? Powstanie
Warszawskie i Polska Walcząca we współczesnej
kulturze i sztuce”, pod kątem rejestracji filmowej
uczestników.
Nie

587

26.07.2020 Daniel Hilbrecht

Obsługa kina w Centrum Sztuki Współczesnej
Zamku Ujazdowskiego na potrzeby fotograficznej
gry miejskiej „Twoja klisza z Powstania”
organizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

240

20.07.2020

24.07.2020

06.08.2020 Zbigniew Furman

24.07.2020

24.07.2020

29.07.2020 Hanna Kłoszewska

24.07.2020

24.07.2020

29.07.2020 Barbara Ciosek

Wybranie najlepszych fotografii zgłoszonych w
ramach konkursu 'Zdjęcie dnia' oraz bieżąca
konsultacja merytoryczna w zakresie fotografii. W
ramach umowy autor zobowiązuje się do
wskazania codziennie, jednej, najlepszej pracy
konkursowej, przez trzynaście dni trwania
konkursu.
Nie
Poprowadzenie warsztatów pt. „Warsztat
teatralny” w dniu 29.07.2020 r., w ramach
projektu „Sztafeta Pokoleń – harcerze w 76.
rocznicę Powstania Warszawskiego”.
Nie
Poprowadzenie warsztatów pt. „Plony z
parapetu” w dniu 29.07.2020 r., w ramach
projektu „Sztafeta Pokoleń – harcerze w 76.
rocznicę Powstania Warszawskiego”.
Nie

29.07.2020 Ewa Ciosek

Koordynowanie w całości projektu warsztatów
artystycznych, które odbędą się w ramach
projektu „Sztafeta Pokoleń – harcerze w 76.
rocznicę Powstania Warszawskiego”. W
szczególności zaś do: opracowania koncepcji i
scenariusza, koordynacji realizacji warsztatów,
przygotowania podsumowania warsztatów.

24.07.2020

24.07.2020

Nie

1 060,00

600

600

4 000,00

24.07.2020

24.07.2020

24.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

07.08.2020

24.07.2020

24.07.2020

29.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

07.08.2020

26.07.2020 Arkadiusz Klaban

Obsługa techniczna i nadzór nad 8 lokalizacjami
podczas fotograficznej gry miejskiej „Twoja klisza
z powstania”, realizowanego w ramach 76.
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

900

26.07.2020 Joanna Adamska

Obsługa porządkowa obiektu Mauzoleum Szucha
podczas gry miejskiej „Twoja Klisza z Powstania”
realizowanej w ramach obchodów 76. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Nie

400

30.07.2020 Stanisław Romanowski

Prace porządkowe na przestrzeni Auli Technikum
Samochodowego na potrzeby próby do koncertu
pt. „Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, w dniu 29 i 30 lipca 2020 r.
Nie

355

01.08.2020 Andrzej Bogulak

Obsługa promptera podczas próby i koncertu pt.
„Warszawiacy śpiewają (nie) ZAKAZANE
PIOSENKI”, w dniu 1 sierpnia 2020 r.
Nie

2 380,00

15.08.2020 Dominik Olczak

Koordynowanie w całości projektu gry terenowej,
która odbędzie się w ramach zlotu harcerskiego
„Sztafeta Pokoleń – harcerze w 76. rocznicę
Powstania Warszawskiego”. W szczególności zaś
opracowanie koncepcji i scenariusza, koordynacji
realizacji gry, przygotowania podsumowania gry. Nie

3 500,00

11.08.2020 Zbigniew Furman

Ocena i wybór najlepszych prac spośród fotografii
konkursowych nadesłanych przez uczestników
projektu 'Pamięć 'W' kadrze' - konkurs
fotograficzny Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie

470

07.08.2020

07.08.2020

07.08.2020

07.08.2020

07.08.2020

07.08.2020

11.08.2020 Jacek Marczewski

Ocena i wybór najlepszych prac spośród fotografii
konkursowych nadesłanych przez uczestników
projektu 'Pamięć 'W' kadrze' - konkurs
fotograficzny Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie

470

11.08.2020 Christopher Niedenthal

Ocena i wybór najlepszych prac spośród fotografii
konkursowych nadesłanych przez uczestników
projektu 'Pamięć 'W' kadrze' - konkurs
fotograficzny Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie

470

11.08.2020 Ryszard Witkowski

Ocena i wybór najlepszych prac spośród fotografii
konkursowych nadesłanych przez uczestników
projektu 'Pamięć 'W' kadrze' - konkurs
fotograficzny Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie

470

07.08.2020

01.09.2020

31.10.2020 Daniel Wojtkiewicz

31.08.2020

01.09.2020

30.09.2020 Krzysztof Puchała

02.09.2020

02.09.2020

15.11.2020 Magdalena Jagielska

'1. Wsparcie komórek organizacyjnych MPW w
kwestiach merytorycznych związanych z IT2.
Wsparcie dla Sekcji IT w bieżących kwestiach
utrzymania infrastruktury3. Przeglad przekrojowy
infrastruktury informatycznej i zaplanowanie prac
implementacyjnych.
Nie
Prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie
Autorskie opracowanie tekstu z redakcją
językową, dla publikacji pod roboczym tytułem
„Źródła polskie do Powstania Warszawskiego”,
t.1: Rozkazy Dowódcy PW, cz. I: 10.0602.09.1944.
Nie

30.09.2020 Zbigniew Furman

Udział w roli jurora w obradach jury konkursu
fotograficznego gry miejskiej „Twoja klisza z
Powstania” organizowanej w ramach obchodów
76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie

21.09.2020

21.09.2020

4 800,00
2 760,00

5 880,00

1 250,00

24.09.2020

24.09.2020

30.09.2020 Anna Pruszczyńska

29.09.2020

29.09.2020

03.10.2020 Jan Stanisław Rapczyński

30.09.2020

30.09.2020

10.10.2020 Paweł Pstrokoński

08.10.2020

08.10.2020

31.10.2020 Tomasz Szczygłowski

'Prowadzenie serwisu międzymuzealnej gry „Raz,
dwa, trzy – Warszawiakiem jesteś Ty” w zakresie:przyjmowanie i wysyłanie maili z pytaniami i
odpowiedziami dla uczestników gry,sporządzanie bieżących raportów na temat
zarejestrowanych,- rejestracja i tworzenie listy
osób w dodatkowych czterech konkursach,sporządzenie listy finalistów, sporządzenie i prace
organizacyjne przy liście finalistów biorących
udział w Finale, - zestawienie listy do odbioru
nagród, - stworzenie raportu końcowego ze
statystykami w poszczególnych pracach
(konkursy, rejestracja, problemy i wnioski).
Przeprowadzenie w dniu 03.10.20 r. w okolicach
Warszawy warsztatów obrączkarskich (pt. „Ale
odlot”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Przeprowadzenie w dniu 10.10.20 r. na terenie
Warszawy spaceru (pt. „Ptasia jesień w
Botanicznym”) w ramach cyklu ornitologicznego
„Warszawa stroszy piórka” (seria „Naturalnie
Warszawa”).
Prace porządkowe na terenie Muzeum Powstania
Warszawskiego.

31.10.2020 Janusz Czopowicz

08.10.2020

08.10.2020

Nie

3 500,00

Nie

550

Nie

550

Nie

2 400,00

'Konserwacja broni ze zbiorów MPW: broń krótka
– 64 szt, broń długa – 107 szt, 38 sztuk broni z
magazynu (pełna konserwacja - rozłożenie na
części, odrdzewienie i zakonserwowanie),
naprawa i czyszczenie eksponatów
udostępnianych zwiedzającym na ekspozycji .
Nie

6 240,00

22.10.2020

22.10.2020

23.10.2020 Julia Sielicka-Jastrzębska

Konsultacja i analiza możliwości sprzedaży przez
kanały e-commerce połączona z warsztatem
(analiza przypadków wzorcowych, określenie
profilu odbiorców, lejek sprzedażowy).

Nie

22.10.2020

22.10.2020

25.11.2020 Justyna Dżbik-Kluge

20.10.2020

26.10.2020

31.12.2020 Marcin Chodorowski

Poprowadzenie około 1,5 godzinnego spotkania
autorskiego z autorem książki Grzegorzem
Sołtysiakiem. Spotkanie odbędzie się w dniu 25
listopada 2020 r. w klubie Czytelnik Nowe
Wydanie przy ul. Wiejskiej 12 A i będzie
transmitowane online na kanałach
społecznościowych Festiwalu Warszawskiego
Niewinni Czarodzieje oraz Muzeum Powstania
Warszawskiego. Spotkanie organizowane jest w
ramach działań związanych z promocją książki
„Nie taka Zła. Przewodnik po Warszawie Leopolda
Tyrmanda” autorstwa Grzegorza Sołtysiaka.
Nie
Przeprowadzanie nie więcej niż 24 tematycznych
lekcji muzealnych z zakresu historii II wojny
światowej, Powstania Warszawskiego i dziejów
powojennych.
Nie

26.10.2020 Łukasz Stelmach

Udział w roli prelegenta w dyskusji online pt.
Historia w popkulturze połączonej z premierą
albumu komiksowego Bradl tom 5 w dniu 26
października 2020 roku w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Spotkanie będzie transmitowane
online na profilu Facebook Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Nie

22.10.2020

22.10.2020

1 200,00

650

1 944,00

1 670,00

02.11.2020

02.11.2020

05.11.2020 Piotr Bruś-Klepacki

Przeprowadzenie rozmowy z Grzegorzem
Sołtysiakiem o kuchni czasów Leopolda Tyrmanda
w ramach XV edycji Festiwalu Warszawskie
Niewinni Czarodzieje. Ponadto Zleceniobiorca
zobowiązuje się do poprowadzenia warsztatów
pod nazwą „NieZłe kotlety” podczas nagrania
realizowanego przez Zleceniodawcę w dniu 5
listopada 2020.
Nie

02.11.2020

16.11.2020

31.08.2020

31.08.2020

25.09.2020

25.09.2020

Pełna obsługa techniczna nagrania koncertu
Leszka Możdżera realizowanego w ramach XV
Festiwalu Warszawskiego Niewinni Czarodzieje.
W zakres usługi wchodzą m.in.: obsługa świateł,
transporty (przyjazd / wyjazd) techniki scenicznej,
obsługa montażu i demontażu w.w. a także
podestów scenicznych wraz z ich obiciem oraz
inne czynności techniczne wskazane przez
17.11.2020 Patryk Adamski
produkcję koncertu.
Nie
Wykonanie znaczków metalowych typu PINS w
kształcie znaku Polski Walczącej na rzecz
sprzedaży do sklepiku muzeum w ilości 14350
30.09.2020 Rosnowski Gift Sp. z o. o.
sztuk plus koszty transportu
Nie
Zakup 12 sztuk laptopów, toreb oraz optycznych
25.09.2020 CNS s.c. P. Nowicki, S. Pachulski myszy
Nie

16.11.2020

Przeprowadzenie warsztatów pisania kryminałów
w ramach XV edycji festiwalu Niewinni
czarodzieje oraz udział w obradach jury konkursu
na najlepsze opowiadanie kryminalne, które
powstanie w ramach warsztatów.
Nie

02.11.2020

29.11.2020 Marcel Woźniak

3 310,00

1 900,00

30 000,00
42 740,97

3 000,00

04.11.2020

04.11.2020

17.11.2020 Dariusz Adamski

06.11.2020

06.11.2020

10.11.2020 Maja Gomulska

Realizacja świateł występu artystycznego Leszka
Możdżera w repertuarze Leszek Możdżer –
KOMEDA. Koncert odbywa się w ramach XV.
festiwalu Niewinni Czarodzieje w dniu 17
listopada 2020 roku. Wykonawca będzie ściśle
współpracować z reżyserem światła i video oraz
będzie wykonywał ich wytyczne do montażu
technicznego oświetlenia scenicznego oraz do
realizacji koncertu.
Obsługa przestrzeni na potrzeby nagrania
spotkania z Jerzym S. Majewskim w Kinie Iluzjon
10.11.2020 r.

10.11.2020 Jerzy Stanisław Majewski

Przygotowanie wykładu na potrzeby festiwalu
Niewinni Czarodzieje pt' Warszawa czasów
Leopolda Tyrmanda. Miasto, ulica, kina i koniki'.

06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

Nie

353

Nie

200

Nie

800

10.11.2020 Bartłomiej Banachowicz

'Opracowanie wykładu w ramach cyklu ''Dobrze,
pomagam'' / wokół Nagrody im. Jana Rodowicza
''Anody'' pt. ''Młodzi, a odpowiedzialni'' i jego
wygłoszenie w formie wykładu live na kanale
MPW na FB w dniu 10.11.2020, wraz z
przekazaniem praw do użycia wizerunku w
ramach wykładu.Dla p. Bartłomiej Banachowicza,
nominowanego do VI edycji Nagrody im. J.
Rodowicza „Anody”.
Nie

400

20.12.2020 Julia Sielicka-Jastrzębska

Przygotowanie i wdrożenie oferty sprzedażowej
Muzeum na kanale www.1944.pl wraz z
opracowaniem kampanii mediowej dla tej oferty
oraz przygotowanie strategii e-commerce dla
Muzeum Powstania Warszawskiego na 2021 rok
(etap I).
Nie

6 620,00

06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

Weronika Wawrzkowicz24.11.2020 Nasternak

Opracowanie scenariusza rozmowy oraz udział w
spotkaniu „Portret psychologiczny Złego”, które
odbędzie się w ramach 15. Festiwalu
Warszawskiego „Niewinni Czarodzieje” w dniu 24
listopada 2020 r. o godzinie 19:00.
Nie

1 000,00

12.11.2020 Joanna Bierła

Poprowadzenia warsztatu dziergania skarpet
„tyrmandówek” podczas nagrania filmowego
organizowanego w ramach festiwalu Niewinni
Czarodzieje, dnia 12.11.2020 r.

1 500,00

13.11.2020

13.11.2020

19.11.2020 Marta Wawro

13.11.2020

13.11.2020

18.11.2020 Jarosław Kwapniewski

13.11.2020

13.11.2020

22.11.2020 Mikołaj Ludwik Szymkowiak

13.11.2020

13.11.2020

20.11.2020 Michał Preisner

13.11.2020

13.11.2020

20.11.2020 Andrzej Zawistowski

Nie

Projekt nowej identyfikacji wizualnej do oferty
edukacyjnej Muzeum Powstania Warszawskiego
wraz z zaprojektowaniem grafik do social
mediów, piktogramu, prezentacji, rysunków
postaci oraz przygotowaniem formatów reklam. Nie
Przygotowanie roli Pilatesa oraz artystyczne
wykonanie roli podczas nagrań wideo na
potrzeby spektaklu „Miasto zarazy”. Dzieło będzie
realizowane w ramach festiwalu Niewinni
Czarodzieje.
Nie
Wykonanie autorskich wizuali-grafik na potrzeby
koncertu Barbary Wrońskiej ”Szeptem do mnie
mów”, który odbędzie się w dn. 22.11.2020 roku,
w ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje.
Przygotowane wizuale będą wyświetlane podczas
transmisji live online ww. koncertu.
Nie
Montaż nagrań wideo do spektaklu „Miasto
zarazy” w reżyserii Michała Walczaka. Dzieło
będzie realizowane w ramach festiwalu Niewinni
czarodzieje.
Nie
Przygotowanie recenzji konspektu “Leksykon
oddziałów Powstania Warszawskiego' do aplikacji
MKiDzN.
Nie

1 640,00

550

5 324,00

100

500

13.11.2020

13.11.2020

23.11.2020 Grzegorz Jasiński

20.11.2020

20.11.2020

22.11.2020 Patryk Adamski

Przygotowanie recenzji konspektu “Leksykon
oddziałów Powstania Warszawskiego' do aplikacji
MKiDzN.
Nie
Obsługa dymiarki podczas koncertu Barbary
Wrońskiej 'Szeptem do mnie mów' w dniu
22.11.2020 r.
Nie

31.01.2021 Zofia Stanecka

Napisanie treatmentu do serialu animowanego
'Hello Helka', obejmującego 2-3 strony fabuły i 12 dialogi, zgodnie z bazowymi wytycznymi
przekazanymi przez Muzeum.
Nie

1 736,00

31.01.2021 Michał Zygmunt

Napisanie treatmentu do serialu animowanego
'Hello Helka', obejmującego 2-3 strony fabuły i 12 dialogi, zgodnie z bazowymi wytycznymi
przekazanymi przez Muzeum.
Nie

1 736,00

27.07.2020 Marta Wawro

Przygotowania autorskiego projektu graficznego
materiałów informacyjnych dla uczestników
projektu Sztafeta Pokoleń – harcerze w 76.
rocznicę Powstania Warszawskiego.

Nie

1 200,00

03.08.2020 Karim Martusewicz

Artystyczne wykonanie utworów zaaranżowanych
na kontrabas w spektaklu teatralnym pod tytułem
„Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” w
reżyserii Adama Woronowicza, realizowanym w
ramach obchodów 76. Rocznicy wybuchu
Powstania warszawskiego. Premiera spektaklu
odbędzie się 1 sierpnia 2020 r. w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

1 814,76

07.12.2020
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07.12.2020

25.05.2020

02.08.2020
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200

06.07.2020
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03.08.2020 Adam Woronowicz

Artystyczne wykonanie monodramu pod tytułem
„Pamiętnik z Powstania Warszawskiego” w
reżyserii Adama Woronowicza, realizowanego w
ramach obchodów 76. Rocznicy wybuchu
Powstania warszawskiego. Premiera spektaklu
odbędzie się 1 sierpnia 2020 r. w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Nie

1 814,76

