
Załącznik do wniosku nr 95 z dnia 10.03.2023 r. 

 
 
...............................................................                                                  
              pieczęć zamawiającego 
 
                                                      

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 dostaw/usług/robót budowlanych, określonych poniżej. 

 

1. Zamawiający:  Muzeum Narodowe w Warszawie oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii. 

2. Przedmiot  zamówienia: 

Ochrona osób i imienia na terenie zabytkowego Ogrodu Romantycznego w Arkadii  

w postaci uzbrojonej Grupy Interwencyjnej(GI), wykonującą interwencje w układzie 

całodobowym przez wszystkie dni miesiąca w okresie obowiązywania umowy na 

świadczenie usług ochrony.  

3. Termin realizacji zamówienia 1.04.2023 r.- 31. 03.2024 r. 

4. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny 

składanych ofert): cena 100%. 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 

Czas dotarcia GI do Parku w Arkadii i w Nieborowie max. 15 min. od chwili otrzymania 

sygnału, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

Podana cena jest kwotą ryczałtową 

6. Sposób przygotowania oferty . 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” . 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 doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną poprzez dwuosobową 

uzbrojoną Grupę Interwencyjną”.  

7. 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 22.03.2023 r. godz12.00. 

 



 

8. Dodatkowe informacje.  

Dodatkowych informacji udziela Dział AT  pod numerem telefonu 468806811 lub adresem 
email:  administracjanieborow@mnw.art.pl 

 
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. 

 
9. Załączniki: 

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty. 
Załącznik nr 2 - wzór umowy. 
 

                                                                    .................................................................... 
                                                                                        (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)  

 


