ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza
niż 130000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych Zamawiający – Muzeum w Nieborowie i Arkadii zwraca się
z zapytaniem ofertowym o cenę usług określonych poniżej.
1. Zamawiający Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie

i Arkadii 99-416 Nieborów, Aleja Lipowa 35.
2. Przedmiot zamówienia jest dostawa, wykonanie i montaż chodnika
(wykładzina dywanowa) z obszytymi brzegami na schody prowadzące z Małej
Szatni na II piętro Pałacu oraz wykonanie tapicerki i poprawienie
konstrukcji na kanapie.
Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty podpisania umowy.
3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
Cena – 100%,
4. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Wykładzina dywanowa 600gr/m2
2. Kolor granat (odcień granatu do uzgodnienia z Konserwatorem Muzeum)
3. Ilość: 50 mb. o szerokości :
- schody kamienne - 82 cm ,
- schody drewniane : 72 cm.
4. Każdy stopień schodów ma pręty mocujące .
5. Brzegi chodnika powinny być obszyte
tkaniną w kolorze ugrowy żółtym o szerokości 3 cm. z obu stron , wybrany
materiał do obszycia do uzgodnienia z Konserwatorem Muzeum.
5. Wymagania ppoż : wykładzina nie może być łatwopalna.
6. Ciąg schodów ma cztery podesty ,
sposób ułożenia chodnika i dodatkowego mocowania na zabiegach jak i na
schodach wymaga omówienia na miejscu w obecności konserwatora
Muzeum .
7. Z wybranej tkaniny dywanowej należy wykonać 3 szt . dywaników
z obszytymi brzegami o wymiarach:
- 97 cm x 90 cm
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- 120 cm x 90 cm
- 120cm x 180 cm
8. Z uwagi na kształt stopni na zabiegach wymagających indywidualnych
szablonów , możliwa jest praca na miejscu w udostępnionej przestrzeni
pomieszczenia na parterze Pałacu .
9.Tapicerka na małej kanapie o wymiarach wys. 86 cm, szer. 145 cm, głęb.
68 cm , poprawienie konstrukcji siedziska, kształtu oparcia oraz drewnianej
konstrukcji wraz z politurą.
Wszystkie powyższe działania przy obiekcie jak i wybór rodzaju tapicerki
musi być skonsultowane z Głównym konserwatorem Muzeum.
5. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 4). Ofertę sporządzić
należy w języku polskim, w formie pisemnej (można przesłać pocztą elektroniczną), na
maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 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 „Oferta na dostawę, wykonanie i montaż chodnika z
obszytymi brzegami na schody prowadzące z Małej Szatni na II piętro Pałacu
oraz wykonanie tapicerki i poprawienie konstrukcji kanapy.
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie, pocztą, pocztą

elektroniczną na adres sekretariatnieborow@mnw.art.pl.
Ofertę złożyć należy do dnia. 13.06.2022 roku do godz. 10:00
7. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia
zamówienia.

Elżbieta Bogaczewicz - Biernacka

Załącznik nr 1 – zdjęcie kanapy
Załącznik nr 2 - wzór umowy PDF
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……………….....................................
pieczątka oferenta, e-mail, telefon

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego
Muzeum w Nieborowie i Arkadii dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż
130000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych a dotyczącego:
dostawa, wykonanie i montaż chodnika (wykładzina dywanowa) z obszytymi
brzegami na schody prowadzące z Małej Szatni na II piętro Pałacu oraz
wykonanie tapicerki i poprawienie konstrukcji kanapy,
składamy ofertę o następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ........................................................ zł.
Obowiązujący podatek VAT ....... %

Cena brutto............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................
Okres gwarancji 12 miesięczny na wykonane prace.
Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym,
warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................
3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, iż podany w treści oferty adres e-mail zobowiązujemy się utrzymywać
w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

............................................................
podpis osoby upoważnionej
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