
 

 
 

 Projekt „Otwarta Integracja” 

współfinansowany w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji 
BEZPIECZNA PRZYSTAŃ 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem OI - 17/2017 z dnia 24.10.2017 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na zapewnieniu przewodnika i biletów wstępu 

podczas wycieczek w ramach projektu „Otwarta Integracja” 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, że w dniu 26.10.2017 r. wpłynęło 

1 zapytanie od zainteresowanego Wykonawcy dotyczące zapisów opisu przedmiotu zamówienia. 

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi do Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania. 

 

Zapytanie nr 1 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr OI - 17/2017 z dnia 24.10.2017 chciałabym zapytać  

Państwa o kwestię zwiedzania przez grupę MUZEUM ARSENAŁ - wycieczka na Roztocze.  

W zapytania ofertowym zapis o wiedzaniu tego miejsca brzmi „Muzeum Arsenał (w środku)". 

Na Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu składają się trzy obiekty: 

1. Prochownia - projekcja multimedialna „Historia miasta i twierdzy Zamość - projekcja  

filmu odbywa się w języku polskim; grypy obcojęzyczne dostają audioprzewodnik,  

który tłumaczy w słuchawkach film 

2. Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał" - wystawa stała „Arsenał Zamojski  

od XVI do XIX w" 

3. Pawilon pod Kurtyną - ekspozycja stała „Zamojszczyzna na tle działań  

militarnych i rozwój techniki wojskowej w XX w" 

Czy Państwo chcą, aby grupa zobaczyła trzy obiekty czy jeden ? 

Czy grupa chciałaby skorzystać z audioprzewodników na trzy obiekty czy na jeden 

 a może woleliby Państwo usługę przewodnika polskojęzycznego z biegłą znajomością 

 języka angielskiego ? 

 

 

Odpowiedź: 

Usługa zwiedzania Muzeum Arsenału obejmuje zwiedzanie wszystkich trzech obiektów, 

tj. Prochowni, Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał" oraz Pawilonu pod Kurtyną. 

 

W Muzeum Barwy i Oręża oraz Pawilonie pod Kurtyną zwiedzanie będzie się odbywać z 

przewodnikiem polskojęzycznym z biegłym językiem angielskim, natomiast w Prochowni - 

zwiedzanie z audio przewodnikiem. 

 

 

Poniższe wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania 

stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. 


