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PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022  NA DOSTAWY I USŁUGI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ 

W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU/ ODDZIALE ZAMEK W KWIDZYNIE/ ZAMEK W SZTUMIE    

 
Malbork dnia 21.10.2022r. sporządziła: M. Wiśniewska   
 
 

dr hab. Janusz Trupinda 
 
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku 

 

Pozycja 
Planu 

Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo 
procedura udzielania 
zamówienia 

Orientacyjna 
wartość 
zamówienia netto 
w PLN  

Przewidywany termin  wszczęcia 
postępowania w ujęciu 
kwartalnym lub miesięcznym 

Informacje 
dodatkowe 

Informacja na temat aktualizacji 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.1. Druk i dostawa katalogów do wystawy w tym:  Działalność kulturalna  
związana z  organizacją wystaw 
(procedura wg regulaminu MZM 
na dostawy i usługi z zakresu 
działalności kulturalnej). 

             
753.000,00 

W ciągu roku wg planu 
działalności muzeum. 

- - 

1.1.1. Druk i dostawa katalogu wystawy pt. „Regnum 
defendo..”Tom II     

 
60.000,00 
70.000,00  

 
III kwartał 
IV kwartał 

Zmiana orientacyjnej wartości 
zamówienia oraz zmiana 

terminu wszczęcia 
postępowania z III kwartału na IV 

kwartał 
1.1.2. Druk i dostawa katalogu do wystawy pt.” So 

muss die heilige Jungfrau ihren Sitz entweihen sehn / 
Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać 

sprofanowaną swoją siedzibę. Malbork między 
sacrum a polityką.” (tytuł roboczy).  

 
65.000,00   

 
IV kwartał 

- 

1.1.3.Druk i dostawa folderu do wystawy pt. „Panowie 
i hrabiowie von der Groeben – szlachecki ród w 
Prusach” 

Działalność kulturalna  
związana z  organizacją wystaw 
(procedura wg regulaminu MZM 
na dostawy i usługi z zakresu 
działalności kulturalnej). 

                              
16.000,00 

II kwartał - - 

1.2. Realizacja programu artystycznego do Festiwalu 
Kultury Średniowiecznej Oblężenie Malborka 2022 

Działalność kulturalna  
związana z  organizacją wystaw 
(procedura wg regulaminu MZM 
na dostawy i usługi z zakresu 
działalności kulturalnej). 

162.700,00 lipiec 2022 - Wprowadzono do planu w dniu 
01.07.2022 r. 

1.3. Zakup obiektu muzealnego do zbiorów MZM tj. Kufel 
monetowy, srebro złocone Andreas Haid Gdańsk ok. 
1680r.  

Gromadzenie muzealiów 
  

200.000,00 lipiec 2022 -  Wprowadzono do planu w dniu 
13.07.2022 r. 

1.4. Kompleksowa usługa specjalistycznego pakowania 
oraz międzynarodowego transportu muzealiów do 
wystawy czasowej „Zatem Najświętsza Maria Panna 
musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę”  Malbork 
między polityką a sacrum (1772–1856) organizowaną 
w Muzeum Zamkowym w Malborku w terminie 
16.09.2022 r. -  31.12.2022 r. i z powrotem. 

Działalność kulturalna  
związana z  organizacją wystaw 
(procedura wg regulaminu MZM 
na dostawy i usługi z zakresu 
działalności kulturalnej). 

250.000,00 sierpień 2022  Wprowadzono do planu w dniu 
03.08.022 r. 


