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Warszawa, dnia 11.12.2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 

02-958 Warszawa, na podstawie art. 4 pkt. 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w postępowaniu 

pn.: „Wykonywanie konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru i stałych  urządzeń 

gaśniczych w budynkach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” 

Znak sprawy KA.2402.3-1.AC.2019 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu zamówienia  

Kod CPV: 75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji pożaru i 

stałych urządzeń gaśniczych w budynkach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z 

uwzględnieniem Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) 

 

Termin wykonania zamówienia:    

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  od dnia podpisania umowy 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  31.12.2020 r. 

Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: 

Adam Cejmer, acejmer@muzeum-wilanow.pl 

II. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 

znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 

1. Cena brutto  100 

 

Sposób oceny ofert. 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium cena (C):    

 

 

Sposób obliczenia   C: 

          cena (brutto) najniższa  

(C) liczba punktów oferty ocenianej = --------------------------------  x  100 

       cena (brutto) badanej oferty  

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochrony-przeciwpozarowej-8582
mailto:acejmer@muzeum-wilanow.pl
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Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

Zamawiający wybierze ofertę która otrzyma najwyższą ilość  punktów w ramach wyżej 

określonych kryteriów oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył 

nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

 

III. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługi (umowy) polegającą na: wykonaniu usługi serwisu 

systemów sygnalizacji pożaru SCHRACK i Siemens w zakresie co najmniej o którym mowa w 

opisie przedmiotu zamówienia.  

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących, 

zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający będzie żądał wykazu usług (umów) o treści 

określonej w załączniku nr 3, z załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy 

 

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta zawiera: 

1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 

2. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług 

3. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 

brakujących lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych 

dokumentów. W przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta 

podlega odrzuceniu. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie 

najkorzystniejsza, w celu uzyskania najlepszych warunków zamówienia. 

Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy z Wykonawcą. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania 

przyczyn. 
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Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres acejmer@muzeum-wilanow.pl 

W temacie maila należy wpisać: „OFERTA - Wykonywanie konserwacji i serwisu systemu sygnalizacji 

pożaru i stałych urządzeń gaśniczych” 

Termin składania ofert: 18 grudnia 2019 roku do godz.09:00  

 

 

 

V. ZAŁACZNIKI: 

 

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia  

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług 

4. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

5. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
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