
Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddzjal Muzeum w Nieborowe i Arkadii
9941ę Nieborów,  ul. Aleja Lipowa 35

N LP 526-03-09-71 9

pieczęć zamawiaj ącego

ZAPYTANIE OFERTO\^7E

N a podsta:+^ńe regulcminu udzieleTria zc[móu]ień publiczn:gch, któruch wc[Ttość jest iTmiejsza

7tżż i3oooo zł w związku z art.  2 ust.  i pkt  i ustawy z dnia  ii wrz-eśnia 2oig  r.  - PrattJo

zcmóŁŁJ].eń  pub!t.cznych   Zamawiający   -   Muzeum   w  Nieborowie   i   Arkadii   zwraca   się

z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, określonych p

i.    Zleceniodawca:     Muzeum  Narodowe  w  Warsza"rie  Oddział  Muzeum  w  Nieborowie

2.   :łrekda=Lłłot  zamórienia.                                                                                              !
1

Świadczenie  usług  w   zakresie   sprzedaży  biletów  wstępu  do ! obiektów
Zleceniodawcy,    sprzedaży    pamiątek    dostarczanych    wyłącznie    przez

Z3:ećżł=di=Woi:ekt°::z]eucę=nł]::=a|Uęy Ł°łs:::h°:Wych   infomacji   ia   temat
•    Kasa biletowa wNieborowie,
•    Kasa biletowawAi.kadii.

Do  obowiązków  Zleceniobiorcy  poza  q/m  należy,  m.in.:  przygotowywanie  miejsca
pracy,         znajomość przepisów skarbowych, sanitarnych, bhp, p.poż. i innyc
czynności  objętych  umową.  Zleceniobiorca  ma  też  wpływ  na  pozytywne

#żr:

ramach
-elacje  ze

e    się    zzwiedzającymi    -    w    zakresie    swojego    stanoriska    pracy.    Praca
odpowiedzialnością materialną, obsługą komputera i urządzenia fiskalnego.    |

3.   Termin realizacji zamówienia:  od dnia oi.04.2o23i.. do dnia 3i.io.2o23r.

4.   Kiyteria  oceny  ofeit  oraz  ich  znaczenie  procentowe  (cena  etŁJenmci[".e
oce7tu składcin#ch o/ert)-  ioo% najniższa cena.

5.   Inne istotne warunki zamówienia:

kr9teria

5.i Zleceniobiorca ośriadcza, że przedmiot umowy jest mu znany, a w szczególności zaś
Zleceniobiorca:

a)   zapoznał się ze specyfiką działalności prowadzonej przez Zleceniodawcę,

b)   zapoznał   się   z   miejscem   wykonywania   świadczenia,   warunkami   teóhniczno   -

organizacyj nymi wykonywania Śriadczenia,



c)   posiada    umiejętności    i    wiedzę    oraz    dysponuje    zasobami    kadrowymi    oraz

organizacyjnymi  pozwalającymi  na  wykonywanie  przedmiotu  umowy zgodnie  z jej

postanowieniami,

5.2.  Zleceniobiorca  ośvtiadcza,  że  osoby  przeznaczone  do  realizacji  za
niekaralne   (oświadczenie   będące   Załącznikiem   nr   3),   odpowiednio

i przygotowane do Świadczenia usługi.

m\:_::sirienia  są

szkolone

5.3. Zleceniobiorca oświadcza, że osoby przeznaczone do realizacji umowy , zapoznały

:yF:
orządzeniasię z informacją o zasadach eridencji sporządzoną w oparciu o  §  6

Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2oig roku w sprawie kas fiskal

2oigr. poz. 8i6).

podpisania umowy.

5.5.  Zleceniobiorca  skieruje  do  świadczenia  usługi  pracowników  posłud

Dz.  U.  z

5.4. Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy Polisę OC na okres realizacji Zamówienia
w Muzeum Narodowym w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i, Arkadii wg

ą z wartości

ni  od  dnia

ch  się

językiem polskim w zakresie komunikatywnym .

5.6. Przed podpisaniem umowy Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodaw
mających   w   imieniu   Zleceniobiorcy   prowadzić   czynności   będące

zamórienia.

6.   Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić naleźy na załączonym druku  „OFERTA" .  Ofertę

edmiotem

sporządrić należy w

języku polskim w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym ątramentem
lub    długopisem).    Oferta    winna    być    podpisana    przez    osobę    upoważnioną    do

:`::
aJące8O,reprezentowania wykonawcy. W przypadku składania oferty w siedzibie zam

pocztą  lub  za  pośrednictwem  kuriera  na  kopercie  należy  umieścić  napis  „ rta na
świadczenie   usług   w  zakresie   sprzedaży  biletów  wstępu   do : obiektów
Zleceniodawcy,    sprzedaży    pamiątek    dostarczanych    wyłąc
Zleceniodawcę    oraz   udzielaniu   podstawowych    informacji
zwiedzania obiektów Zleceniodawęy w Muzeum w Nieborowie i Ar

7.    Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć moźna osobiście u zamawiającego w sekretariacie,  pocztą ele

adres  se±kretariatnieborow@mnw.arĘ±2Llub  pocztą  na  adres  Muzeu]
wwarszawie   Oddział   Muzeum   w  Nieborowie   i  Arkadii,   Aleja   Lipowa

Nieborów.

Ofertę złożyć należy do dnia o8.o3.2og±3r. do godz.io:oo.

ie    przez
a   temat
dii.„

niczną na

Narodowe

59   99-416



8.   Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela Dział Administracji pod numerem telefonu

lubadresememail:adj±ijj±is±rąęjąnieboro|ąĘ@imnw.art±±221.
46 88o 68 ii

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uńiewaźnienia postępowania na kaźdym jego

9.   Załączniki:

Załącznik nr i - wzór formularza Oferty.

Załącznik nr 2 - wzór umowy.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o niekaralności.

[)ziału Administr
!

3:..Ę,.3.`.%.Q.?..3.ę........"::}.:`.i:.n..

(data, podpis osoby

oru oferty
pramych

Technicznego

prowadząbej sprawę)



Załącznik nr i do Zapytania o

OFERTA

®,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,...........,,.,,,®,,,,,,,,,,®,,,,

pieczątka oferenta, e-mail, telefon

ertowego

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zanmwiającego
Muzeum  w  Nieborowie  i  Arkadii  dotyczące  zamówienia  publicznego  realizowanego  na

podsta:vńe regulcmim udzielerria zcmówień pubticz"gch, klórgch wciTtość jest +riejsza niż
]3oooo zZ w związku z art. 2 ust. i pkt i ustawy z dnia ii września 2oig r. - PrcmJ() zcmóŁŁn.eń

publicz"gch a dobrczącego..

„Oferta na świadczenie usług w zakresie sprzedaży biletów wstępu do obiektów
Zeceniodawcy, sprzedaży pamiątek dostarczanych wyłącznie przez
Zleceniodawcę oraz udzielaniu podstawowych informaęji na temat zwi edzania
obiektów2neceniodawcywMuzeumwNieborowieiArkadii",

składamy ofertę  o następującej treści:

i.    Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto

•.................-............-...........-.........-...1.

podpis osobyupoważnionej      '



Załącznik nr 3 do Zapytania oferiowego

OŚ~CZENIE1

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(miejscowo ć i data)

Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwo popełnione umyślnie z
oskarżenia publicznego ani przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwkd mnie
postępowanie karne.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i ko
pełni praw publicznych.

(czytelny pod

stam z

is)

ł Oświadczenie sktada też każdy pracownik Zleceniobiorcy świadczący usługę u Zleceniodawcy.



Załączniknr4dozap*ani]

"ĄffcHWIMIENIUZLECEN|OBioR=W°:Óz:ĆC"NNościBEDĄCEPHi
ZAMÓWIENIA2:

ofertowego

DMIOTEM

Lp. Imię i nazwisko Seria i nrdow.osobistego Adres zamieszk nla
1

11

1

Miejscowość i data

2 Załącznik wypełniany przed zawarciem umowy.

Podpis Zleceniobiorcy


