Muzeum Narodowe w Warszawie
Ck]dział Muzeum w Nieborowe j Arkadii
9941ę Nieborów, ul. Aleja Lipowa 35

NW> 526-03-09-719

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE 0FERT0l^7E
N a podst&wle regulcmi" udzielen;ia zamówień pubticzn:gch, których u)aTtość jest imiejsza
nźż ]30 ooo zł w związku z art. 2 ust. i pkt i ustawy z dnia ii września 2oig r. - PratłJo
zcmóŁtJł.eń pubzł.czn#ch Zamawiający - Muzeum Narodowe w Warszawie zwraca się
z zapytaniem ofertowym o cenę usług, określonych poniżej ;

i.

Zamawiający: Muzeum Narodowe w warszawie.

2. Przedmiot zamówienia.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania inwestycji tj. modernizaąii ogrodzenia
zespołu pałacowo-ogrodowego w Nieborowie (99-4i6 Nieborów, Aleja Lipowa 35).
Do obowiązków lnspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w
odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 1ipca igg4 r. Prawo budowlane (Dz.U.2o2i.235i
t.j. z dnia 2o2i.i2.2o), a w szczególności:

-

-

-

-

reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości
robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej
sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych .`i wszelkich
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji .
udziału w przeglądzie gwarancrinym.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia io.ii.2o22 r.
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena etŁ)enźtła]m.e i.nne krufert.a

oceng składangch of iert) - cena ioo %.
5.

Inne istotne warunki zamówienia:

a) nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba,
która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz
która przez co najmniej is miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z 2o2i
r. poz. 7io, 954.).

b) zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Osoba do kontaktu: Kierownik Działu Administracrino-Technicznego, tel. 6o3 o33 o49,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty
oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą, bez skutków prawnych
oraz finansowych.
6. Ofertę sporządzić należy na druku „OFERTA", w języku polskim, w formie pisemnej.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego, pocztą lub za pośrednictwem
kuriera na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru
inwestorskiego''.
7. Miejsce i termin złożenia oferĘy.
Muzeum w Niebororie i Arkadii, Al. Lipowa 35, 99-4i6 Nieborów, e-mail:
sekretariatnieborow@mnw.art.pl
Ofertę złożyć należy do dnia i4 kwietnia 2o22 r. do godz. i2.oo
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