ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający – Muzeum Narodowe
w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, określonych poniżej:
DOSTAWA ROŚLIN RABATOWYCH WIOSNA 2023
1. Zamawiający:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
ul. Aleja Lipowa 35
99- 416 Nieborów
NIP 526-03-09-719

2. Przedmiot zamówienia:
Dostawa roślin rabatowych w sezonie 2023 r. do Muzeum w Niebrowie i Arkadii wg wykazu materiału roślinnego
i ilości - wykaz tabelaryczny poniżej. Podanie cen jednostkowych materiału roślinnego oraz wyceny całego
zamówienia na rośliny rabatowe.

Termin wiosenny przełom marca- kwietnia 2023 r.:
Lp.

Materiał roślinny

1.

Viola cornuta- bratek rogaty karminowy np. ‘Scarlet’ lub ‘Ruby &Gold’

Ilość/ szt.

3000

2.

Viola cornuta- bratek rogaty pomarańczowy np. ‘Deep Orange’

2500

3.

Viola cornuta- bratek rogaty ‘Morpho’

1100

4.

Viola cornuta- bratek rogaty żółty np. ‘Yellow’

550

5.

Viola cornuta- bratek rogaty biały ‘White’

450

6.

Viola cornuta- bratek rogaty niebieski ‘True Blue’

650

7.

Viola cornuta- bratek mix ‘London’ lub ‘Roma’

100

8.

Myosotis sylvatica- niezapominajka leśna niebieska ‘Blue’

100

3. Termin realizacji zamówienia.
- przełom marca-kwietnia 2023 r. – WIOSNA
4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych
ofert) cena 100% .
5. Inne istotne warunki zamówienia.
Rośliny winny być prawidłowo wykształcone, w dobrej kondycji, doniczkowane (doniczka śr. min 9 cm).
Dostawy powinny odbywać się w 3- 4 transportach – po 2000 – 2500 szt. codziennie lub co 2 dni, po
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” . Ofertę sporządzić należy w języku polskim,
w formie pisemnej (można przesłać mailem, faksem), na maszynie, komputerze, nieścieralnym
atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz zawierać adres lub siedzibę oferenta, adres email, numer
telefonu, numer NIP. Cenę oferty należy podać wyrażoną w złotych polskich, w tym obowiązujący
podatek VAT. Oferta powinna zawierać wyszczególniony i wyceniony w poszczególnych pozycjach
zakres ilościowy roślin oraz wartość całkowitą materiału roślinnego wraz z podatkiem VAT.
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis
„Zapytanie ofertowe na dostawę roślin rabatowych – wiosna 2023”. Ofertę złożyć można osobiście u
Zamawiającego – sekretariat Muzeum w Niebrowie i Arkadii, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na
adres: sekretariat@nieborow.art.pl lub faksem pod nr (46) 838 56 35.
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, ul. Aleja Lipowa 35, 99-416 Nieborów.
Ofertę – na załączonym druku- zał. nr 1 - należy złożyć do dnia 01.07.2022 r. godz. 12:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w formularzu ofertowym.
Będzie zawierała najniższą cenę.
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres podany w złożonej ofercie.
10. Dodatkowe informacje:
a) Oferty złożone po terminie wskazanym pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający
odrzuci.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
c) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi
skutków w postaci zawarcia umowy).
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
odwołania postępowania lub niewybrania oferty.
Wykorzystanie przez Zamawiającego z ppkt. b) – d) nie rodzi odpowiedzialności odszkodowawczej
wobec Wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu.
Sprawę prowadzi:
Katarzyna Żak-Zatorska Kierownik Działu Zieleni, e-mail: kzatorska@mnw.art.pl, tel.532 685 434.

Nieborów, 23.06.2022 r.

