
 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Muzeum Stutthof w Sztutowie.  

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)  

ul. Muzealna 6 82-110 Sztutowo   

 

Tryb:  
Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2021 Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie z dnia 23 

lutego 2021 roku § 16- zamówienie z wolnej ręki. 

Postępowanie prowadzone w oparciu o  Regulamin zamówień  publicznych na dostawy i 

usługi z zakresu działalności kulturalnej w Muzeum Stutthof w Sztutowie dotyczące 

zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 

związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli 

teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów 

bibliotecznych lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu Muzeum Stutthof 

w Sztutowie w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość 

jest mniejsza niż kwoty progu unijnego określonej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) 

Wyłączono od stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.). 

 

Nazwa i nr postępowania:   

Projekt „Diese Stadt ist Judenfrei”- Zagłada polskich Żydów na Pomorzu” 

DO-281-1/2021 

 

Określenie przedmiotu zamówienia:  

Projekt, będący przedmiotem zamówienia jest wydarzeniem kulturalno-historycznym, którego 

celem będzie ukazanie publiczności izraelskiej, tak historykom i naukowcom, jak i osobom 

zainteresowanym pełnego obrazu terroru niemieckiego na przykładzie polskiego Pomorza. W 

skład planowanych działań wejdzie wystawa multimedialna, publikacja oraz film 

dokumentalny.  Wystawa multimedialna (do 30 plansz), opracowana przez polskich i 

izraelskich historyków ilustrowana unikalnymi fotografiami dzięki współpracy z  archiwami 

polskimi, izraelskimi i amerykańskimi, zaprojektowana przez absolwentów Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie, dwujęzyczna będzie w atrakcyjny sposób opowiadała o terrorze 

niemieckim na terenie polskiego Pomorza i przeprowadzonej tam Zagładzie Żydów z Polski i 

krajów bałtyckich, a towarzysząca jej publikacja pogłębi przedstawione na wystawie wątki. 

Publikacja albumowa ( do 140 tysięcy znaków), wydana w formule trójjęzycznej (polski, 

hebrajski, angielski), będzie miała charakter albumowy, bogato ilustrowany, o wysokim 

poziomie edytorskim. Nakład publikacji 1000 szt. Zawierać będzie, poza opracowanym 

tekstem historycznym, także fragmenty wspomnień wraz z filmem dokumentalnym. Film, 

składający się z relacji, wywiadów oraz materiału ikonograficznego) pozwoli uzupełnić 

podniesione w wystawie i publikacji tematy. Zamierzamy, bazując na materiałach 

archiwalnych, uzupełnionych przez elementy fabularyzowane nakręcić film w nowoczesnej 

konwencji, dynamicznej, emocjonalnej, nie przeładowanej informacjami historycznymi, 

odwołującej się do uczuć widza, wciągającej go do świata przedstawionego, nie 



pozostawiającego go obojętnym.  Wystawa będzie eksponowana w Tel Awiwie oraz w Yad 

Mordechai. 

 

Wynik postępowania: 

Umowę zawarto z Towarzystwem Projektów Edukacyjnych ul. Grażyny 15/116 

02-548 Warszawa NIP: 5213631000 REGON: 146011772 

 

 

 

 

Sztutowo, dnia 28.06.2021 r. Dyrektor 

Piotr Tarnowski                                

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


