Informacja o realizowanym projekcie pn. „Muzea Otwarte – rozszerzenie
możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona
i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, iż w dniu 07.12.2018r. Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów, jako Partner Wiodący projektu, podpisało umowę
z Ministrem Inwestycji i Rozwoju działającym jako Instytucja Zarządzająca Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, o dofinansowanie projektu
pn. „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury
pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Całkowita wartość projektu: 3 176 919,31 €, w tym dofinansowanie 2 929 647,01 €
Wartość zadania realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: 526 624,11
€.
Nowy Sącz, 07.12.2018r.

W dniu 17.12.2018r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie inwestycyjne - roboty budowlane
pod nazwą:
„Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja energetyczna
budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju”– część V.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 662265-N-2018 z dnia
17.12.2018 r.
b) opublikowane w dniu 17.12.2018r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 17.12.2018r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 08.01.2019r.
Nowy Sącz, 17.12.2018r.

W dniu 08.01.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu działając na podstawie art.
93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP w dniu 08.01.2019r. unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie inwestycyjne - roboty budowlane
pod nazwą: „Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja
energetyczna budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju”– część V.
Nowy Sącz, 08.01.2019r.

W dniu 10.01.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie inwestycyjne - roboty budowlane
pod nazwą:
„Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja energetyczna
budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju”– część V.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 502248-N-2019 z dnia
10.01.2019 r.
b) opublikowane w dniu 10.01.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 10.01.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 28.01.2019r.
Nowy Sącz, 10.01.2019r.

W dniu 15.01.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na roboty budowlane „Adaptacja budynku garażowego na magazyn
studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum Pienińskim
w Szlachtowej” w ramach projektu „Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego współfinansowanego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata
2014-2020Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego obszaru pogranicza.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 503524-N-2019 z dnia
15.01.2019 r.
b) opublikowane w dniu 15.01.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 15.01.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 31.01.2019r.
Nowy Sącz, 15.01.2019r.

W dniu 15.01.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa ogrodu edukacyjnosensorycznego w Miasteczku Galicyjskim” w ramach projektu „Muzea otwarte rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polskosłowackiego współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 503624-N-2019 z dnia
15.01.2019 r.
b) opublikowane w dniu 15.01.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 15.01.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 31.01.2019r.

W dniu 29.01.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu działając na podstawie art.
93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP unieważniło postępowanie o
udzielenie zamówienia na zadanie inwestycyjne - roboty budowlane pod nazwą:
„Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja energetyczna
budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju”– część V.
Nowy Sącz, 29.01.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. PZP w dniu 04.02.2019r. unieważniło postępowanie o
udzielenie zamówienia na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa ogrodu edukacyjnosensorycznego w Miasteczku Galicyjskim”, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
Nowy Sącz, 04.02.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. PZP w dniu 04.02.2019r. unieważniło postępowanie o
udzielenie zamówienia na roboty budowlane pod nazwą Adaptacja budynku garażowego
na magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum
Pienińskim w Szlachtowej”, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
Nowy Sącz, 04.02.2019r.

W dniu 08.02.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na roboty budowlane „Adaptacja budynku garażowego na magazyn
studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum Pienińskim
w Szlachtowej” w ramach projektu „Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego współfinansowanego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego obszaru pogranicza.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 511840-N-2019 z dnia
08.02.2019 r.
b) opublikowane w dniu 08.02.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 08.02.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 25.02.2019r.
Nowy Sącz, 08.02.2019r.

W dniu 08.02.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa ogrodu edukacyjnosensorycznego w Miasteczku Galicyjskim” w ramach projektu „Muzea otwarte rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polskosłowackiego współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 511962-N-2019 z dnia
08.02.2019 r.
b) opublikowane w dniu 08.02.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 08.02.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin otwarcia ofert 25.02.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. PZP w dniu 25.02.2019r. unieważniło postępowanie o
udzielenie zamówienia na roboty budowlane pod nazwą Adaptacja budynku garażowego
na magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum
Pienińskim w Szlachtowej”, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.
Nowy Sącz, 25.02.2019r.

W dniu 27.02.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie inwestycyjne - roboty budowlane
pod nazwą:
„Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja energetyczna
budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju”– część V.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 519074-N-2019 z dnia
27.02.2019 r.

b) opublikowane w dniu 27.02.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 27.02.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 15.03.2019r.
Nowy Sącz, 27.02.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że roboty budowlane związane z
realizacją zadania pod nazwą: „Budowa ogrodu edukacyjno-sensorycznego w
Miasteczku Galicyjskim” wykona wybrana w przetargu nieograniczonym firma EUROBRUK Bartłomiej Dara ul. Myśliwska 24A, 33-300 Nowy Sącz.
Nowy Sącz, 05.03.2019r.

W dniu 21.03.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na roboty budowlane „Adaptacja budynku garażowego na magazyn
studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum Pienińskim
w Szlachtowej” w ramach projektu „Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego współfinansowanego w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego obszaru pogranicza.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 527936-N-2019 z dnia
21.03.2019 r.
b) opublikowane w dniu 21.03.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 21.03.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
Nowy Sącz, 21.03.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że roboty budowlane związane z
realizacją zadania pod nazwą „Adaptacja budynku garażowego na magazyn studyjny,
budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum Pienińskim w
Szlachtowej” wykona wybrana w przetargu nieograniczonym firma Usługowo- Handlowa
RUTEX Wiesław Rutkowski ul. Rodziny Stobieckich 5, 33-300 Nowy Sącz.
Nowy Sącz, 23.04.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że roboty budowlane związane z
realizacją zadania pod nazwą : „Modernizacja obiektu Muzeum Nikifora w Krynicy
Zdroju i modernizacja energetyczna budynku Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju”–
część V.” wykona wybrana w przetargu nieograniczonym firma Usługowo- Handlowa
RUTEX Wiesław Rutkowski ul. Rodziny Stobieckich 5, 33-300 Nowy Sącz.
Nowy Sącz, 07.06.2019r.

W dniu 31.07.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie „Aranżacja powierzchni wystawowej w Muzeum NIKIFORA w
Krynicy Zdroju – część IV roboty budowlane” w ramach projektu „Muzea otwarte rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polskosłowackiego współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 580463-N-2019 z dnia
31.07.2019 r.
b) opublikowane w dniu 31.07.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 31.07.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 22.08.2019r.
Nowy Sącz, dnia 31.07.2019r.

W dniu 31.07.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie „ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MAGAZYNU STUDYJNEGO W
MUZEUM PIENIŃSKIM W SZLACHTOWEJ” – CZĘŚĆ III – DOSTAWA” w ramach projektu
„Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza
polsko-słowackiego
współfinansowanego
w
ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1.
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr589959-N-2019 z dnia
31.07.2019 r.
b) opublikowane w dniu 31.07.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 31.07.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 22.08.2019r.
Nowy Sącz, dnia 31.07.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że w dniu 31.07.2019r. nastąpił odbiór
robót budowlanych wykonanych w ramach zadania „Budowa ogrodu edukacyjnosensorycznego w Miasteczku Galicyjskim” wykonanych przez EURO-BRUK Bartłomiej
Dara ul. Myśliwska 24A, 33-300 Nowy Sącz.
Nowy Sącz, dnia 31.07.2019r.

W dniu 27.08.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie „Aranżacja powierzchni wystawowej w Muzeum NIKIFORA w
Krynicy Zdroju – część IV roboty budowlane” w ramach projektu „Muzea otwarte rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polskosłowackiego” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 589934-N-2019 z dnia
27.08.2019 r.
b) opublikowane w dniu 27.08.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 27.08.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 04.09.2019r.
Nowy Sącz, 27.08.2019r.

W dniu 27.08.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie „ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MAGAZYNU STUDYJNEGO W
MUZEUM PIENIŃSKIM W SZLACHTOWEJ” – CZĘŚĆ III – DOSTAWA” w ramach projektu
„Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza
polsko-słowackiego
współfinansowanego
w
ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1.
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
a) zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 580578-N-2019 z dnia
27.08.2019 r.
b) opublikowane w dniu 27.08.2019r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego prowadzącego postępowanie tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56,
c) opublikowane w dniu 27.08.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego
prowadzącego postępowanie: www.muzeum.sacz.pl
Termin składania ofert do dnia 27.08.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że 28 września 2019r. otwarto w
Miasteczku Galicyjskim ogród edukacyjno – sensoryczny zrealizowany w ramach projektu
„Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza
polsko-słowackiego”
współfinansowanego
w
ramach
Programu
Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1.
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Ogród edukacyjno sensoryczny to ekspozycja plenerowa, która została wyposażona w
obiekty oddziałujące na różne zmysły – w szczególności dotyk, słuch i węch. To m.in.
„ścieżka bosych stóp”, konstrukcje z dzwonkami i kołatkami, drzewkiem - urządzeniem
indywidualnie inspirowanym drewnianymi odcedzarkami do ziemniaków, które można
oglądać w chałupach skansenowskich. To ekspozycja plenerowa z mini-zagrodami
wiejskimi szumiące trawy i kwiaty oraz skrzynie z roślinami charakterystycznymi dla

kuchni, medycyny i obrzędowości ludowej. Oprócz funkcji dekoracyjnych i sensorycznych
ogród służy także do zabaw manualnych polegających na przeplataniu przez otwory
kolorowych sznurków. Są pieńki do skakania, kiwak, huśtawka.
W oficjalnym otwarciu miejsca wzięli udział: marszałek Witold Kozłowski oraz radna
Marta Mordarska.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że na realizację zadania „Zakup
wyposażenia dla magazynu studyjnego w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej – część III
– dostawa” w ramach projektu „Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” została wybrana w
przetargu nieograniczonym Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Międzynarodowe
Centrum Budownictwa ul. Grójecka 128 paw.51, 02-383 Warszawa.
Nowy Sącz, 11.09.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że w dniu 30.09.2019r. nastąpił odbiór
robót budowlanych wykonanych w ramach zadania „Adaptacja budynku garażowego na
magazyn studyjny, budowa parkingu oraz budowa ogrodu sensorycznego w Muzeum
Pienińskim w Szlachtowej”.
Nowy Sącz, dnia 30.09.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że na realizację zadania „Aranżacja
powierzchni wystawowej w Muzeum NIKIFORA w Krynicy Zdroju – część IV roboty
budowlane” w ramach projektu „Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości
programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” została wybrana w
przetargu nieograniczonym firma UNDECO Tomasz Kalarus ul. Jeziorańskiego 5, 33-300
Nowy Sącz.
Nowy Sącz, 04.10.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że w dniu 15.10.2019r. nastąpił odbiór
robót budowlanych wykonanych w ramach zadania „Modernizacja obiektu Muzeum

Nikifora w Krynicy Zdroju i modernizacja energetyczna budynku Muzeum Nikifora
Krynicy Zdroju”– część V.”

w

Nowy Sącz, dnia 15.10.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że w dniu 04.11.2019r. nastąpił odbiór
wyposażenia dla magazynu studyjnego w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej.
Nowy Sącz, dnia 04.11.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że w dniu 30.11.2019r. nastąpił odbiór
prac wykonanych w ramach zadania „Aranżacja powierzchni wystawowej w Muzeum
NIKIFORA w Krynicy Zdroju”.
Nowy Sącz, dnia 30.11.2019r.

W dniu 31 stycznia 2020 roku po zrealizowanym remoncie i aranżacji powierzchni
wystawowej, nastąpiło otwarcie nowej ekspozycji poświęconej życiu i twórczości
sławnego łemkowskiego artysty.

W dniu 27.08.2019r. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłosiło przetarg
nieograniczony na zadanie zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji
„system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu
systemem
zarządzania treścią CMS na potrzeby realizacji projektu pn. Muzea otwarte –
rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko –
słowackiego”, współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Nowy Sącz, 27.08.2019r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że zadanie zaprojektowanie, wykonanie
i uruchomienie aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z
towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS na potrzeby realizacji projektu
pn. Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury
pogranicza polsko – słowackiego wykona wybrana w przetargu nieograniczonym firma
AUDIOTOUR Michał Krynicki z siedzibą przy ulicy J.Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.
Nowy Sącz, 10.03.2020r.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu informuje, że w dniu 30.09.2020r. nastąpił odbiór
aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym
mu systemem zarządzania treścią CMS na potrzeby realizacji projektu pn. Muzea
otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko –
słowackiego.
Stworzona aplikacja na urządzenie mobilne (system Android 6.0 i iOS 9.0 i nowsze),
wykorzystując technologię GPS, beacon oraz sieć Wi-Fi umożliwia samodzielne
zwiedzanie następujących oddziałów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu: Miasteczka
Galicyjskiego w Nowym Sączu, Muzeum Nikifora w Krynicy – Zdroju, Muzeum
Pienińskie im. Józefa Szalaya w Szlachtowej. Aplikacja dostępna jest w sklepach
internetowych Google Play i AppStore.
Nowy Sącz, dnia 30.09.2020r.

