
 

 

...............................................................                                                  
              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 usług 
określonych poniżej. 
 

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

35, 99-416 Nieborów. 

2. Przedmiot  zamówienia:. Wykonanie projektu budowy toalety publicznej na bazie kontenera w Arkadii 

obejmującego: projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz projekt architektoniczno-

budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek 

dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych 

dokumentów, decyzję   warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię. 

3. Termin realizacji zamówienia 02.06.2023 r. 

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

ofert) - cena 100%. 

5. Inne istotne warunki zamówienia. 

Zamawiający wymaga wykonania 5 egz. papierowych i wersji elektronicznej  

Projekt będzie podstawą do uzyskania decyzji WUOZ oraz pozwolenia na budowę. 

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 wykonanie projektu 

budowlanego toalet w Arkadii”.  

7. Miejsce i termin złożenia oferty. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w sekretariacie, pocztą na adres zamawiającego, 

pocztą elektroniczną na adres sekretariatnieborow@mnw.art.pl.  

Ofertę złożyć należy do dnia 28.03.2023 r. do godz. 12.00 

8. Dodatkowe informacje.  

Dodatkowych informacji udziela Dział Administracyjno-Techniczny  pod numerem telefonu 468 806 810 

lub adresem email:  administracjanieborow@mnw.art.pl 

9. Załączniki: 

Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty.  

Załącznik nr 2 - wzór umowy. 

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. 
 
 

                                                                    21.03.2023 r…….................................................... 
                                                                                          (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)  



 
 

 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
………………..................................... 
pieczątka oferenta, e-mail, telefon                                                                                
 
 
 

OFERTA 
 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Muzeum 

Narodowe w Warszawie oddział 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: 

Wykonanie projektu budowy toalety publicznej na bazie kontenera w Arkadii obejmującego: projekt 

zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz projekt architektoniczno-budowlany. 

(wpisać przedmiot zamówienia ) 
 
 
składamy ofertę  o następującej treści: 
 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ........................................................ zł. 

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto............................................. zł. 

Słownie: ................................................................................................................................. 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... 

4. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni,  

5. 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 

 

 

 


