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1. Zakup i montaż wyposażenia Muzeum

1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej wg zakresu określonego w PFU

1.2 Wykonanie niezbędnych instalacji: wykonanie sieci strukturalnej 

technologicznej AV (budynek 1); wykonanie instalacji nagłośnienia 

informacyjno - ostrzegawczego (cały teren Muzeum); wykonanie instalacji 

klimatyzacyjnej (budynek 1); wykonanie instalacji monitoringu 

zewnętrznego i wewnętrznego oraz stanowiska monitoringu (cały teren 

Muzeum); wykonanie dodatkowej zabudowy z płyty gipsowo - włóknowej 

(budynek 1 i 2); wykonanie oświetlenia ekspozycyjnego (budynek 1 i 2)

 1.3 Zakup wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w 

projekcie: Opracowanie szczegółowych scenariuszy projekcji, filmów 

dokumentalnych, prezentacji (budynek 1); Przygotowanie materiałów 

filmowych na potrzeby prezentacji muzealnych (budynek 1); Pozyskanie 

praw autorskich do fragmentów filmów, fotografii i archiwaliów (budynek 1 

i 2); Tłumaczenia podpisów pod eksponaty, treści na wydrukach, wersje 

językowe materiałów (budynek 1 i 2)

1.4 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i ekspozycji sal ekspozycyjnych: 

Powołanie i organizacja Słowińskiego Parku Narodowego; Ekosystemy wód 

śródlądowych i morskich; Jak ukształtował i zmieniał się Bałtyk; 

Ekosystemy; Piasek i wydmy ruchome; Ekosysytem las; Ekosystem 

torfowiska; Krótka historia nawigacji; Narodziny latarń morskich; 

Problematyka zasięgu światła; Źródła i rodzaje światła; Latarnie morskie; 

Radiolatarnie i nowoczesne systemy nawigacyjne; Nawigacja we mgle; 

Ratownictwo morskie; Historia latarnika; Wykonanie modeli cyfrowych 

wraz z animacją wybranych latarń morskich; Zakup specjalistycznego 

oprogramowania (budynek 1)

 1.5 Zakup wyposażenia Sali wystaw czasowych - budynek 2



 1.6 Zakup i montaż wyposażenia multimedialnego i meblarskiego oraz 

ekspozycji sal zaplecza edukacyjno - technicznego: Sali projekcyjnej 

Powstanie i rozwój ekosystemów wodnych i lądowych niziny gardnieńsko-

łebskiej; Sali edukacyjnej; Sali konferencyjnej; Klatki schodowej i holu; 

Ciągów komunikacyjnych; Szatni (budynek 1)
2. Promocja i informacja

2.1 Założenie i prowadzenie podstrony internetowej projektu 

2.2 Oznakowanie miejsca realizacji projektu (tablice informacyjne i 

pamiątkowe) oraz wyposażenia

3. Zarządzanie projektem


