
W związku z realizacją przez Teatr Baj projektu „Baj bez barier – poszerzenie dostępności” 

powstającego w ramach grantu z projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym 

przygotowania wirtualnego spaceru po siedzibie Teatru Baj. Poniżej przesyłamy szczegóły dotyczące 

spaceru: 

• Teatr Baj mieści się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 28; 

• Spacer powinien rozpoczynać się przed wejściem do Teatru – widokiem na zabytkową bramę i 

szyld z nazwą; 

• Spacer powinien obejmować dziedziniec Teatru; 

• Spacer powinien obejmować przestrzenie dostępne dla widzów, które znajdują się na 4 

poziomach, pomiędzy którymi widzowie przemieszczają się windą (przejścia w spacerze 

pomiędzy poziomami nie będą odbywały się klatką schodową); 

• Łączna powierzchnia obszaru przeznaczonego do wykonania spaceru – 852 m² 

Powierzchnie poszczególnych poziomów: 

o Poziom 0 – 234 m² 

(brama wejściowa, dziedziniec, wejście główne do Teatru, wejście do windy) 

o Poziom 1 – 328 m² 

(kasa biletowa, szatnia, foyer, duża scena) 

o Poziom 2 – 146 m² 

(korytarz, sala edukacyjna, galeria) 

o Poziom 3 – 144 m² 

(małe foyer, korytarz, sala wyciszeń, mała scena) 

• Chcielibyśmy, żeby na każdy poziomie spaceru znalazły się odnośniki do poszczególnych 

elementów naszej strony internetowej. Wstępnie zakładamy, że takich punktów będzie łącznie 

ok. 10, np.: 

o szyld nad bramą wejściową do strony głównej – https://teatrbaj.pl/  

o plakat z repertuarem przy kasie do REPERTUARU - https://teatrbaj.pl/repertuar/  

o plakaty ze spektakli wiszące na ścianach do podstron poszczególnych spektakli – 

https://teatrbaj.pl/repertuar/niesamowite-przygody-skarpetek/ 

o Tabliczka wejściowa do Pokoju Wyciszeń do postronny Baj bez barier – 

https://teatrbaj.pl/baj-bez-barier/ 

o itp. 

• Chcielibyśmy, żeby w spacerze dostępne były punkty z dodatkowymi opisami tekstowymi i/lub 

dźwiękowymi; 

• Spacer powinien być wykonany w najlepszej możliwej jakości obrazu oraz musi być umieszczony 

na serwerze własnym Teatru i być podłączony do strony teatrbaj.pl; 

• Spacer musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

• Spacer musi być dostępny na komputerach i urządzeniach mobilnych bez instalowania 

dodatkowego oprogramowania; 

• Jeśli po zakończeniu realizacji usługi, obsługa spaceru będzie wymagała dalszego zaangażowania 

pracowników Teatru, prosimy o uwzględnienie w ofercie szkolenia; 

• Realizacja spaceru (całościowa, z odbiorami, akceptacją i zapłatą) musi zakończyć się do 22 

grudnia 2022 r. 
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• Jeśli chcieliby Państwo zaproponować dodatkowe rozwiązania (zwłaszcza rozwiązania dostępne 

dla osób z niepełnosprawnościami), prosimy o uwzględnienie ich w ofercie wraz z odrębną 

wyceną. 

Jeśli jest taka możliwość – prosimy o uwzględnienie w ofercie dwóch wariantów: rozwiązania, w 

którym wirtualnie „spacerujemy” po budynku oraz rozwiązania, w którym tylko przemieszczamy się 

od pomieszczenia do pomieszczenia i z jednego punktu oglądamy je w 360°. 

Prosimy o przesłanie oferty do 26 października 2022 roku, do godz. 16:00, na adres mailowy: 

m.gornicki@teatrbaj.pl. 
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