Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddział Muzeum w Nieborowe i Arkadii
99419 Nieborów, ul. Aleja Lipowa 35

N LP 526-03-09-719

pieczęć zamawiaj ącego

ZApyTANłE 0FERTOwrE
N a podsta:w±e regułcmi" udzielerria zamóujień pubticzn;gch, którgch wartość jest rrriejsza
7tż i30000 zŹ w związku z art. 2 ust. i pkt i ustawy z dnia ii września 2oig r. - PratŁJo
zcmóttJł.eń pub[ł.czriuch Zamawiający - Muzeum w Nieborowie i Arkadii zwraca się
z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, określonych poniżej ;

i.

Zamawiający: Muzeum Narodowe w warszawie oddział Muzeum w Niebororie i Arkadii

2. Przedmiot zamówienia:

Konserwacja i naprawa urządzeń centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej
podłączonej do centrali na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii:
a) Wykonywanie czynności konseiwacyjnych w celu utrzymania we właściwym stanie

technicznym urządzeń oraz sieci telefonicznej , zapewniaj ąc tym nieprzerwaną pracę
centrali oraz sieci telefonicznej.
b) Wymiana uszkodzonych podzespołów i elementów oraz drobne naprawy bieżące.
c) Wykonywanie wydruków z rejestratora rozmów w rozbiciu na poszczególnych
abonentów wewnętrznych na żądanie Zamawiaj ącego.
d) Dokonywanie zmian w konfiguracji centrali.
e) Dokonywanie zmiany oprogramowania centrali stosownie do potrzeb.
D Wykonywanie instalacji telefonicznej do 3 metrów bieżących.
g) Inteiwencja maksymalnie w ciągu s godzin roboczych od faktu zgłoszenia
jakiejkolriek awarii w konserwowanych urządzeniach.
h) Usuwanie usterek niewymagających interwencji producenta maksymalnie w ciągu
trzech dni roboczych liczonych od następnego dnia po zgłoszeniu zaistniałego faktu
przez Zamawiającego.
i) Po uzgodnieniu z Zamawiającym składania zamówień na materiały i podzespoły
niezbędne do utrzymania we właściwym stanie technicznym konserwowanych urządzeń.
i) Doradztwo techniczne oraz działanie w imieniu zamavriającego w kontaktach z
operatorami telekomunikacyj nymi.
3. Termin realizacji zamóMrienia : od oi.o4.2o22r. do 3i.i2.2o22r.
4. Kiyteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena etuenfua[m.e ł.me k7uferi.ci
ocen# skzadc[n#ch o/erf): ioo % najniższa cena.
5. Inne istotne warunki zamórienia :
6. Sposób przygotowania oferbr.
Oferię sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" . Ofertę sporządzić należy w
języku polskim, w fomie pisemnej (można przesłać pocztą elektroniczną), na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta rinna 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 ofeitowe na konserwaąię i naprawę urządzeń centrali
telefonicznej oraz sieci telefonicznej podłączonej do centrali na terenie Zamawiającego ".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w Sekretariacie , pocztą, pocztą
elektroniczną na adres: sekretariatnieborow@ mnw.art.pl
7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 3o marca 2o22 r. do godz. i2.oo
Ozialu Admlnlstr

o-Techiiicznego

23.03.2o22 r.

(data, podpis osoby prowa

j sprawę)

