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Warszawa, dnia 3 kwietnia 2019 r. 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, 
 

ogłasza konkurs  ofert  
na organizowanie rejsów turystycznych 

drewnianymi łodziami płaskodennymi po Jeziorze Wilanowskim, 
w okresie co najmniej 2 (dwóch) następujących po sobie sezonach turystycznych 

(1 maja – 30 września) 
 
 
W tym celu Muzeum udostępnia  

- platformę pływającą o wym. 6,00 x 4,80 
- pływającą kładkę komunikacyjną o wym. 4,80 x 1,20 m 
- zdejmowany trap o dł. 2,40 m i szer. 1,00 m, 

oraz pomieszczenie o pow. ok. 20 m2 na cele magazynowe w przyziemiu zabytkowego budynku 
Pompowni.  
Z powyższych elementów Oferent zbuduje na własny koszt pomost pływający (przystań). 
Oferent będzie wykonywał rejsy turystyczne na nie mniej niż 5 drewnianych łodziach 
wiosłowych o estetycznym wyglądzie. Dodatkowym atutem będzie wykonywanie rejsów 
gondolą i/lub organizacja rejsów grupowych z przewodnikiem. 

Oferent ma posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności polegającej 
na organizowaniu rejsów turystycznych, na co złoży stosowne oświadczenie. Oferent 
ubezpieczy swoją działalność od OC, a polisa będzie załącznikiem do umowy z wybranym 
Oferentem. 

Warunkiem prowadzenia przedmiotowej działalności jest posiadanie przez Oferenta odpowiednich 
i wynikających z wymogów prawnych świadectw, atestów, certyfikatów, dokumentów rejestracji 
jednostek pływających i osprzętu. 

Warunki organizowania rejsów będą zwarte w ich regulaminie opracowanym w języku polskim 
i w języku angielskim, i opublikowanym na przygotowanej na koszt Oferenta tablicy 
informacyjnej umieszczonej na brzegu Jeziora w okolicy przystani. Wygląd tablicy będzie 
uzgodniony z Muzeum. Tak przygotowaną informację Muzeum może również opublikować 
na swojej stronie internetowej.  

Działalność, o której mowa w ogłoszeniu, prowadzona będzie w okresie od dnia 1 maja do 30 
września, przez 7 dni w tygodniu, od godz. 10.00 do godziny zamknięcia Parku 
dla zwiedzających.  

Kryterium wyboru ofert jest najwyższa cena podana w złotych za jeden miesiąc organizowania 
rejsów. 
 
Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej 
opisem: „Oferta na rejsy, nie otwierać przed 23 kwietnia do godz. 12:00” należy dostarczyć 
w terminie do 23 kwietnia do godz. 12:00 do Działu Administracji, ul. Stanisława Kostki 
Potockiego 11, 02-958 Warszawa. 



str. 2 
 

 
Muzeum ustanawia na dzień 16 kwietnia 2019 r. możliwość dokonania wizji lokalnej, 
po uprzednim mailowym uzgodnieniu godziny (e-mail: administracja@muzeum-wilanow.pl). 
 
Oferent może złożyć także ofertę na najem pomieszczenia w okresie 1 października 2019 r. - 30 
kwietnia 2019 r. oraz 1 października 2020 r. – 15 kwietnia 2020 r., w celu prowadzenia prac 
naprawczych i konserwacyjnych jednostek pływających oraz osprzętu w udostępnionym 
pomieszczeniu magazynowym oraz na najem terenu wskazanego przy Pompowni przy brzegu 
jeziora, aby przechować łodzie. 
Kryterium wyboru ofert jest najwyższa cena podana w złotych za jeden miesiąc najmu. 
Ofertę na najem pomieszczenia sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, w zamkniętej 
kopercie oznaczonej opisem: „Oferta na najem, nie otwierać przed 23 kwietnia 2019 r. do godz. 
12:00” należy dostarczyć w terminie do 23 kwietnia do godz. 12:00 do Działu Administracji, 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa. 
 
Po dokonaniu oceny ofert Muzeum podejmie negocjacje z Oferentem, którego oferta będzie 
najkorzystniejsza, w celu uzyskania najlepszych warunków zamówienia. 
 
Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Muzeum zobowiązania 
do zawarcia umowy z Oferentem. 
Muzeum zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania 
przyczyn. 
 

Informacje dodatkowe 

W ramach współpracy z Oferentem, Muzeum oferuje umieszczenie informacji o rejsach 
turystycznych na Jeziorze Wilanowskim na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych Muzeum oraz na tablicy informacyjnej o wydarzeniach na terenie 
Muzeum. Na swojej stronie internetowej Muzeum również opublikować Regulamin 
organizowania rejsów.  

Muzeum posiada dokument rejestracyjny pomostu oraz zaświadczenie z przeglądu 
technicznego oraz na swój koszt ubezpiecza pomost pływający od OC.  

Lokalizacja przystani wymaga uzgodnienia z Muzeum.  
 
 


