
   

Załącznik nr 1 

 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz uruchomienia kompletnej, w pełni funkcjonującej przestrzenni 

ekspozycyjnej w budynku Muzeum Parku Narodowego Ujście Warty. Zadanie ma charakter całościowy i 

kompleksowy, dlatego należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wystaw. 

Wykonawca zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem prac, który zostanie 

przedstawiony Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

Projektowana ekspozycja wystawy stałej PN Ujście Warty zostanie zlokalizowana we wschodnim skrzydle budynku 

Muzeum Parku Narodowego Ujście Warty. Zgodnie z dokumentacją projektową budynek muzeum w głównej 

mierze pełnić będzie funkcję wystawienniczo – edukacyjną. Założeniem jest stworzenie czytelnej, wyjątkowej 

przestrzenni, przywodzącej na myśl naturalne środowisko zwierząt zamieszkujących Park Narodowy Ujście Warty. 

Zróżnicowany charakter przestrzeni ekspozycyjnych ma za zadanie pokazać szerokie spectrum zagadnień 

związanych ze światem flory i fauny obszaru Parku Narodowego, zarazem, pozwalając zwiedzającym na moment 

oderwać się od rzeczywistości.  

1. ELEMENTY SCENOGRAFICZNE. 

1) Makieta czaszy balonu 

Czasza balonu stanowi dopełnienie imitacji prawdziwego lotu balonem, od wewnątrz oświetlona szeregiem 

ledowych lamp.   

2) Makieta kadłuba samolotu 

Kadłub samolotu jest najbardziej charakterystycznym i intrygującym elementem scenograficznym w 

przestrzenni Sali. Sprawia wrażenie zanurzonego w przestrzenni Sali, stanowi dynamiczny, kontrastujący 

rozmiarem i formą fragment ekspozycji. Zamysłem jest uzyskanie wrażenia prawdziwego samolotu.   

3) Siedzisko w formie kadłuba łodzi. 

Kadłub łodzi częściowo wystający ze ściany, na którą rzucona będzie prezentacją, ma przywodzić na myśl 

swobodną przeprawę po wodach PN Ujście Warty, która ze względu na chroniony charakter tego obszaru 

jest dla turystów niemożliwa. Niewysokie siedzisko w formie kadłuba łodzi zostało tak zaprojektowane, aby 

było dostępne zarówno dla dzieci, jak i osób starszych. 

4) Model wierzby głowiastej z wbudowanym monitorem i dziuplami 

Interaktywny model drzewa z wbudowanym ekranem i głośnikiem pełni funkcję edukacyjno-informacyjną. 

Model przekazuje informację m.in. z zakresu dendrologii, ochrony drzew itd. Po wybraniu wersji językowej, 

na ekranie pojawia się animacja twarzy drzewa mówiącego w wybranym przez gościa języku. 

5) Makieta Torfowisko 

Model będący imitacją fragmentu gleby wyciągniętego w taki sposób, aby widoczne były warstwy torfu 

ułożone chronologicznie jedna na drugiej. Na górze rury znajduje się atrapa kruka stojącego na fragmencie 

trawy. Naokoło słupa torfu posadzka imitująca uginające się pod ciężarem zwiedzającego torfowisko.  

6) Sylwetkowe modele ptaków – instalacja wisząca 

Sylwetkowe modele ptaków wykonane w takich wymiarach, jak widoczne są z ziemi podczas lotu na 

wysokości ok. 30 m ponad ziemią.  

7) Model zastawki na rzece z drewnianą kładką 

Zastawka o wysokości 3 metry jest formą bramy oddzielającej przestrzeń Sali nr 4 i Sali nr 5. Ciemny kolor 

odróżnia zastawkę od pozostałych elementów wystroju wnętrza, tworząc silny kontrast sygnalizuje i podkreśla 



   

wejście w nową strefę ekspozycji. Zastawka ma charakter monolitycznego, silnego elementu, przypomina 

prawdziwe zastawki rzeczne znajdujące się na terenie PN Ujście Warty. 

8) Makieta brzegu rzeki 

Model” wyłaniającego” się ze ściany brzegu rzeki, imitacja prawdziwej flory występującej w PN Ujście Warty. 

Realistyczna makieta wraz z pozostałymi elementami scenografii, pozwoli widzom poczuć się jak w 

naturalnym otoczeniu w pobliżu brzegu rzeki, poznać prawdziwe oblicze podwodnego świata polskich rzek. 

9) Makieta kanału burzowego/element makiety brzegu rzeki 

W kanale panuje półmrok, z pomieszczenia rzeka zwiedzający wychodzi przez prezentujący się jak 

najbardziej realistycznie, kanał burzowy. Po przejściu przez kanał znajduje się już w odrębnej stylistycznie 

przestrzeni. 

10) Żeremia bobra – imitacja nor bobrowych żyjących w brzegu rzeki 

Po wyjściu z kanału burzowego, goście zobaczą ścianę z licznymi, rozrzuconymi po niej otworami. Gdy zbliżą 

się do intrygującej struktury, zachęceni spojrzą do środka przestrzeni, aby odkryć makietę żeremia 

bobrowego. 

11) Makieta ukształtowania terenu parku Ujęcie Warty/ monochromatyczna makieta rzeźby terenu dla 

projekcji 

Makieta odzwierciedlająca naturalną rzeźbę terenu PN Ujście Warty. W połączeniu z interakcyjną projekcją 

zwiedzający będą mogli lepiej zobrazować sobie skalę przeobrażeń tego terenu w porach zalewowych. 

12) Akwarium wielkogabarytowe 

zbiornik składający się z odpowiednio fundamentowych ścian żelbetowych oraz wzmacnianej posadzki, 

zarybione akwarium. 

13) Makieta zamku w Słońsku – zabawka dla dzieci 

Makieta ma za zadanie przyciągnąć uwagę najmłodszych zwiedzających. Poprzez zabawę pełni również 

funkcję edukacyjną 

 

2. ELEMENTY MEBLOWE. 

1) Zabudowa meblowa w kawiarni, 

2) Zabudowa gry interaktywnej „Ptakom podobni”, 

3) Konstrukcja w kształcie walca „Migracje ptaków”,  

4) Stanowisko odsłuchowe „Ptasie radio”, 

5) Stanowisko odsłuchowe „Jak słyszą ptaki”, 

6) Stanowisko multimedialne „Jak widzą ptaki”, 

7) Gra magnetyczna „Wędrówki ptaków”, 

8) Pulpit do sterowania projekcją „Maszyna zmian pór roku”, 

9) Fotoplastykon „Archiwalne zdjęcia nadwarciańskiego krajobrazu”, 

10) Magnetyczne puzzle, 

12) „Ułóż nadwarciański krajobraz”, 

13) „Skrzynia pełna niespodzianek”, 

14) „Podróż w przeszłość”, 

15) Zabudowa z gablotą z okazami ichtiofauny, 

16) Zabudowa „życie rzeki”, 

17) Stanowisko multimedialne „Życie w niewielkim zbiorniku wodnym” – wizjery w kształcie rur, 

18) Stanowisko multimedialne „Zwierzęta korzystające z wodopoju”, 

19) Gablota prezentująca warstwy archeologiczne układów hydrologicznych, 

20) Wielofunkcyjna zabudowa niska i wysoka w Sali „Laboratorium”, 



   

21) Zabudowa podwieszana w Sali „Laboratorium”, 

22) Stanowisko interaktywne „Jak się lata”, 

23) Układana na ekranie dotykowym, 

24) Zabudowa przyścienna i wolnostojąca w Sali „Słońsk”, 

25) Zabudowa wolnostojąca w Salach „Atrakcje turystyczne”, 

26) Stanowiska „Krzyżówka”, 

27) Stanowiska „Atrakcje turystyczne”, 

28)  Gra „Wędrówka po PNUW”, 

29) siedziska przy grze „Wędrówka po PNUW”. 

 

3. ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

1) Kawiarnia: Stylowe oprawy oświetleniowe, 

2) Okrągłe moduły sufitów podwieszanych, 

3) Okrągły stolik drewniany, 

4) Stacja ładująca do telefonów, 

5) Pufa do siedzenia, 

6) Meble wiklinowe (fotel), 

7) Drewniana ława, 

8) Wspornik pod monitor, 

9) Stacja meteorologiczna/pomoc naukowa umożliwiająca obserwację warunków atmosferycznych, 

10) Akwarium, 

11) Lupy do obserwacji torfu z oświetleniem, 

 

4. MASZYNY EDUKACYJNE 

1) „Czy jest mi dobrze w tym stroju”, 

2) „Zasady aerodynamiki”, 

3) „Rzeka meandrująca i uregulowana”, 

 

5. GRAFIKI 

6. TREŚCI MERYTORYCZNE 

7. TREŚCI MULTIMEDIALNE 

 


