
 

Kielce, dnia 9 października 2019 r.  

Rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia 

dla zadania pn. Nadzór merytoryczny nad treścią wystawy stałej w ramach realizacji projektu 
POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich  
w Michniowie, współfinasowanego w ramach Działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego  
i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020   

1. Informacja wstępna 

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich jest zlokalizowane na terenie gminy Suchedniów 
w miejscowości Michniów w woj. świętokrzyskim.  

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich oddaje symbolicznie hołd ofiarom 817 spacyfikowanych  
w czasie II Wojny Światowej polskich wsi. 

Wystawa stała ma na celu upamiętnienie ofiar oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
historyków oraz przyszłych odwiedzających to miejsce pamięci. Wystawa będzie wykorzystywać 
nowoczesne formy narracji ekspozycyjnej, które pomogą stworzyć kompleksową i bogatą wystawę, 
która będzie interesująca i dydaktyczna dla wielu różnych typów odbiorców.    

Przewiduje się, że długość standardowej ścieżki zwiedzania wyniesie około 2-2,5 godziny natomiast 
pogłębiona ścieżka zwiedzania będzie wynosić około 3-3,5 godzin. Dzięki temu, że na wystawie 
będzie poruszonych wiele wątków tematycznych, będzie ona zachęcać do powrotu na wystawę i 
prowadzenie na tę okoliczność lekcji muzealnych związanych z II wojną światową.   

W ramach wystawy stałej przewiduję się w poszczególnych segmentach Mauzoleum realizację 
następujących wątków tematycznych: 

1) SEGMENT A (POZIOM I) — SALA I/A/01 — „Dom Ciszy" – brak wątków tematycznych 

2) SEGMENT A (POZIOM II) — HALL WEJŚCIOWY II/A/01 — „Wstęp ogólny do ekspozycji 
pokazujący szerokie tło historyczne wydarzeń II wojny światowej”  

Moduł ten ma zawierać szerokie tło historyczne wydarzeń II wojny światowej - od przyczyn 
wybuchu wojny, poprzez przebieg kampanii wrześniowej, aż po działania na różnych frontach 
i kolejne ważne wydarzenia, które miały znamienne znaczenie dla losów wojny. Wstęp ma na 
celu pokazać uwarunkowania geopolityczne związane z różnymi działaniami frontowymi i 
zmiany polityki  okupanta  wobec ziem polskich na przestrzeni  lat okupacji.        

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku i jego konsekwencje dla państwa 
polskiego we wrześniu 1939 roku 

b) Okupacja niemiecka ziem polskich w latach 1939–1945  
c) Ziemie Wschodniej Rzeczpospolitej pod okupacją sowiecką  w latach 1939–1941  
d) Ziemie Wschodniej Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką w latach 1941-1944  

3) SEGMENT B (POZIOM II) — SALA EKSPOZYCYJNA II/B/01 — „Michniów. Wieś Kielecka” 

Moduł ten ma zawierać przedstawienie historii Michniowa i pokazanie pacyfikacji wsi  
w dniach 12 – 13 lipca 1943 roku jako symbolu Martyrologii Wsi Polskich. Tłem tej wystawy 
będzie pokazanie historii ziemi kieleckiej w latach okupacji niemieckiej.   
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Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Michniów w dwudziestoleciu międzywojennym i początkach okupacji 
b) Michniów jako miejsce działań konspiracyjnych 
c) Pacyfikacja Michniowa z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu wydarzeń, które 

rozegrały się we wsi 12 i 13 lipca 1943 r. 
d) Ofiary zbrodni 
e) Sprawcy zbrodni 
f) Michniów po pacyfikacji 
g) Represje na Kielecczyźnie w latach 1939–1945 

4) SEGMENT C (POZIOM II) — SALA EKSPOZYCYJNA II/C/01 — „Eksterminacja”  

Moduł ma pokazać wszelkie przejawy terroru wobec mieszkańców wsi. Metody fizycznej 
eksterminacji mieszkańców wsi od pacyfikacji związanych z działaniami frontowymi poprzez 
masowe egzekucje, egzekucje w więzieniach, pacyfikacje, mordowanie i wywózki do obozów 
zagłady i obozów koncentracyjnych. 

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Eksterminacja polityczna mieszkańców wsi polskich 
b) Akcje pacyfikacyjne na wsi polskiej związane z działalnością ruchu oporu 
c) Prześladowania mieszkańców wsi za sprzeciwianie się zarządzeniom okupacyjnym 
d) Deportacje ludności wiejskiej 

5) SEGMENT D (POZIOM II) — SALA EKSPOZYCYJNA II/D/01 — „Wyzysk ekonomiczny wsi”  

Moduł poświęcony formom nacisku ekonomicznego na mieszkańców wsi. Od pospolitych  
grabieży poprzez wysiedlenia, prześladowania, wszelkie formy wywłaszczeń majątkowych, 
konfiskat, nakazów pracy, robót przymusowych na terenie III Rzeszy, pracę w służbie 
budowlanej, a także formy kontyngentów i świadczeń przymusowych na rzecz władz 
okupacyjnych.   

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Wykorzystanie siły roboczej ze wsi polskiej do pracy przymusowej 
b) Treuhandverwaltung, czyli Zarząd Powierniczy (Komisaryczny) na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa 
c) Zbiórka kontyngentów na wsiach i represje za niedotrzymanie ustanowionych norm 
d) Polityka okupanta względem byłych właścicieli ziemskich: wysiedlenia i przesiedlenia 

związane z budową poligonów czy niewywiązywaniem się z obowiązków 
kontyngentowych, wysiedlenia połączone z eksterminacją Polaków (przede wszystkim na 
Zamojszczyźnie w dystrykcie lubelskim). 

e) Przymusowa rekrutacja młodzieży wiejskiej do niemieckiej „Służby Budowlanej” 
(Baudienst) ) i jej życie w obozach tej formacji 

f) Samoobrona gospodarcza wsi 

6) SEGMENT E (POZIOM II) — SALA EKSPOZYCYJNA II/E/01 — „Kresy II RP” 

Moduł pokazujący tereny wcielone do III Rzeszy, a więc ziemie zachodnie, Śląsk, Pomorze 
oraz Kresy Wschodnie II RP. 

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Ziemie wcielone do Rzeszy Niemieckiej – Prześladowanie i eksterminacja, Wyzysk 
ekonomiczny wsi 
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b) Ziemie Wschodniej Rzeczpospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941 – 
Prześladowanie i eksterminacja, Wyzysk ekonomiczny wsi 

c) Ziemie Wschodniej Rzeczpospolitej pod okupacją niemiecką w latach 1939–1941 – 
Prześladowanie i eksterminacja w województwach południowo-wschodnich 
Rzeczypospolitej, Prześladowanie i eksterminacja w województwach północno-
wschodnich Rzeczypospolitej, Wyzysk ekonomiczny wsi na tzw. Kresach Wschodnich 

7) SEGMENTY B,C,D,E (POZIOM I) — HALL I/B/01, KORYTARZ I/B/04 — „Stosunek 
mieszkańców wsi polskiej do zagłady ludności żydowskiej” 

Ekspozycja poświęcona pomocy ludności żydowskiej przez mieszkańców wsi w czasie II wojny 
światowej ma na celu m.in. poprzez multimedialne przywrócenie pamięci pokoleń ratujących 
ludność wyznania mojżeszowego pokazanie osób uhonorowanych medalem ,,Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata”, zaprezentować prześladowanie ludności żydowskiej na ziemiach 
polskich w kontekście niemieckiej polityki eksterminacji ludności żydowskiej oraz 
zaprezentować relacje świadków. 

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Eksterminacja pośrednia i bezpośrednia społeczności żydowskiej na terenie okupowanej 
Polski w latach 1939-1945 

8) SEGMENT F (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/F/01 — „Ruch oporu. Polskie Państwo 
Podziemne” 

Ekspozycja ma przedstawiać udział mieszkańców wsi w ruchu oporu, aktywność  
w oddziałach partyzanckich, sabotażu, oporze cywilnym, tworzeniu i strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Rząd Rzeczypospolitej na uchodźstwie i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 
b) Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego 

9) SEGMENT G (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA I/G/01 — „Ruch oporu. Polskie Państwo 
Podziemne” 

Ekspozycja ma przedstawiać udział mieszkańców wsi w ruchu oporu, aktywność  
w oddziałach partyzanckich, sabotażu, oporze cywilnym, tworzeniu i strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Kształtowanie się konspiracyjnych organizacji ruchu ludowego na wsi polskiej: 
b) Organizacje ruchu ludowego na Kielecczyźnie i ich działalność konspiracyjna 

10) SEGMENT H (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/H/01 — „Ruch oporu. Polskie Państwo 
Podziemne” 

Ekspozycja ma przedstawiać udział mieszkańców wsi w ruchu oporu, aktywność  
w oddziałach partyzanckich, sabotażu, oporze cywilnym, tworzeniu i strukturach Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Powstanie i działalność organizacji konspiracyjnych ruchu narodowego i ich stosunek do 
PPP z perspektywy środowisk ziemiańskich i wiejskich 
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b) Działalność komunistów polskich w Związku Sowieckim z perspektywy środowisk 
wiejskich 

c) Komunistyczne organizacje konspiracyjne na ziemiach polskich w służbie Stalina 

11) SEGMENT I (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/I/01 — „Sprawcy zbrodni" 

Ekspozycja dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej oraz osób, które dokonywały zbrodni 
na mieszkańcach wsi we wszystkich formach. Personifikacja zbrodniarzy i kwestia ich 
ukarania za dokonane czyny.    

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Organizatorzy polityki terroru wobec wsi polskich na szczeblu centralnym 
b) Sprawcy polityki terroru w okupowanych prowincjach 

12) SEGMENT J (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/J/01 — „Sprawcy zbrodni" 

Ekspozycja dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej oraz osób, które dokonywały zbrodni 
na mieszkańcach wsi we wszystkich formach. Personifikacja zbrodniarzy i kwestia ich 
ukarania za dokonane czyny.    

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Sprawcy pacyfikacji wsi polskich pod okupacją niemiecką 

b) Funkcjonariusze niższych struktur formacji policyjnych – mordercy ludności wiejskiej (ze 
szczególnym uwzględnieniem żandarmerii). 

13) SEGMENT K (POZIOM II) EKSPOZYCJA OTWARTA II/K/01 — „Sprawcy zbrodni" 

Ekspozycja dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej oraz osób, które dokonywały zbrodni 
na mieszkańcach wsi we wszystkich formach. Personifikacja zbrodniarzy i kwestia ich 
ukarania za dokonane czyny.    

Wątki tematyczne wybrane do realizacji: 

a) Sylwetki ukraińskich sprawców ludobójstwa na Polakach 
b) Sylwetki oprawców katyńskich 

2. Przedmiotowa usługa polegała będzie na pełnieniu nadzoru merytorycznego nad wykonywaną 
wystawą stałą w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przez osobę, która 
posiada dobrą znajomość specyfiki muzeów historycznych zajmujących się problematyką 
dotyczącą martyrologii społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii 
martyrologii polskich wsi w czasie II wojny światowej. 

Wymagania dotyczące osoby pełniącej nadzór merytoryczny – 1  osoba (muzealnik) 
posiadająca stopień naukowy minimum magistra historii. 

3. Termin realizacji usługi 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 r.  

4. Przewidywany zakres prac do realizacji: 

4.1 Uczestnictwo na wezwanie Zamawiającego/Inwestora Zastępczego w naradach 
koordynacyjnych/naradach roboczych średnio dwa razy w miesiącu. 

4.2 Sporządzenie średnio dwóch opinii/uzgodnień w formie pisemnej miesięcznie, na okoliczność 
przedkładanego przez Wykonawcę robót budowlanych materiału merytorycznego 
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związanego z wykonaniem wystawy stałej, przez cały okres realizacji umowy. Wymagane 
opinie/uzgodnienia winny być sporządzane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia ujawnienia okoliczności wymagających podjęcia przedmiotowych działań i powinny 
zawierać co m.in. odniesienie się co do zaproponowanej treści merytorycznej, zastosowanych 
środków przekazu i sposobu prezentacji proponowanej treści merytorycznej. 

4.3 Bieżące konsultacje z zespołem pracowników merytorycznych Muzeum Wsi Kieleckiej na 
okoliczność wykonywanej przez Wykonawcę robót budowlanych wystawy stałej 

5. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  

 administratorem danych osobowych jest:  

Muzeum Wsi Kieleckiej 
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 

tel. 41 344 92 97, fax. 41 344 50 08 
e-mail: poczta@mwk.com.pl 

 w Muzeum Wsi Kieleckiej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – p. Anna 
Rubinkiewicz, z którym może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:  

Kontakt: 
Muzeum Wsi Kieleckiej 
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 
tel. 41 344 92 97 wew. 114, fax. 41 344 50 08 lub 602 779 754 
e-mail: odo@mwk.com.pl lub abcrodo@op.pl 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – znak postępowania: MWK/DIZ-216-
28/17, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zawarcia i realizacji umowy  
o zamówienie oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy;  

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 86 ust. 5, art. 95 ust. 2 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
organy administracji publicznej, przed którymi wykonawca będzie reprezentował Muzeum 
Wsi Kieleckiej w związku z prowadzeniem wszelkich czynności związanych z realizacją 
przedmiotowego zamówienia (w ramach udzielonego pełnomocnictwa);    

 dane osobowe będą przechowywane: 

 zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
wynikających z umowy; 

 przez okres archiwizacji dokumentacji wynikający z wewnętrznych regulacji 

mailto:odo@mwk.com.pl
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obowiązujących Muzeum Wsi Kieleckiej (w szczególności pełnomocnictwo); 

 zgodnie z zapisami §14 umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0120/17-00 
Projektu „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w 
Michniowie” nr POIS.08.01.00-00-0120/17 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przez okres wskazany w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. okres 
dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji 
Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu; 

 zgodnie z zapisami §16 umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0120/17-00 
Projektu „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w 
Michniowie” nr POIS.08.01.00-00-0120/17 w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w okresie zachowania trwałości Projektu, w 
rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Beneficjenta; 

 obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dotyczą, jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 osoba, której dane dotyczą posiada: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy taka 
osoba uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje osobie, której dane dotyczą: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, której one dotyczą jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

Przedmiotową wycenę proszę przedstawić w terminie do dnia 14 października 2019 r.  na adres 
zapytaniaofertowe@mwk.com.pl  

 
 


