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Warszawa, dnia 07.09.2020 
 

ZAPYTANIE CENOWE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej doty-
czącej: 

Usługi polegającej na opracowaniu aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) 
wraz z przedmiarem i kalkulacją planowanych kosztów, określeniem zakresu koniecznych 
uzgodnień administracyjnych dla planowanego zadania inwestycyjnego, polegającego na: 
BUDOWIE ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARA-
SEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE – ETAP II. 

Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu oszacowanie wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 
nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości za-

mówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamó-
wienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego. 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

1.1  Przedmiotem zamo wienia jest „Opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno-uz ytkowego 
(PFU) wraz z przedmiarem i kalkulacją planowanych koszto w, okres leniem zakresu 
koniecznych uzgodnien  administracyjnych dla planowanego zadania inwestycyjnego, 
polegającego na: BUDOWIE ZESPOŁU POMIESZCZEŃ  WIELOFUŃKCYJŃYCH Z GROTĄ 
SOBIESKIEGO POD TARASEM GO RŃYM OGRODU PAŁACU W WILAŃOWIE – ETAP II”. 

1.2 Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 
szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. (t. j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843 ze zmianami) tak, aby mógł stanowić podstawę do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniał 
wymagania przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dla ww. zadania 
inwestycyjnego, przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z 
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.     

1.3 W związku z tym dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna zostać opracowana 
zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przepisami techniczno-budowlanymi a także normami i 
zasadami wiedzy technicznej, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących 
koszty budowy i eksploatacji obiektu oraz zgodnie z obowiązującym przepisami prawa:  

 Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129). 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177), 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 
ze zmianami) 

1.4 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do 
dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 880), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z 
chwila zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. 
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1.5 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu merytorycznego wsparcia 
oraz do przedkładania propozycji wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników 
postępowania przetargowego; dotyczącego realizacji planowanego zadania inwestycyjnego w 
trybie zaprojektuj i wybuduj, ogłoszonego na podstawie PFU, stanowiącego przedmiot 
niniejszego zamówienia. 

1.6 Zakres przedmiotu zamówienia. 

1) Ńalez y sporządzic  aktualizację koncepcji w zakresie architektonicznego układu 
funkcjonalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz aktualizacji koncepcji 
założeń technicznych, rozwiązan  instalacyjnych i technologicznych w zakresie wszystkich 
branz . 

2) Ńalez y sporządzic  aktualizację programu funkcjonalno-uz ytkowego w zakresie i formie 
okres lonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes nia 2004 r. w sprawie 
szczego łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robo t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uz ytkowego (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1129), w oparciu o przekazaną dokumentację, ustalenia z przeprowadzonego 
dialogu technicznego oraz biez ące uzgodnienia z Zamawiającym na organizowanych 
spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego - nie mniej niż raz na dwa tygodnie. 

3) Ńalez y ustalic  przedmiar oraz szacunkową wartos c  planowanej inwestycji, w tym prac 
projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego) oraz robo t budowlano – 
montaz owych, z uwzględnieniem koszto w elemento w wykon czenia, wyposaz enia i urządzen , 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych koszto w robo t budowlanych 
okres lonych w programie funkcjonalno-uz ytkowym (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177); 

4) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania, własnym staraniem i na własny koszt, wa-
runki techniczne przyłączenia mediów od poszczególnych gestorów sieci lub zapewnienia 
ich dostawy w wymaganej ilości; 

5) Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnia w PFU wytycznych o konieczności 
uzyskania niezbędnych uzgodnień administracyjnych, przygotowania analiz, opinii, 
ekspertyz, decyzji w zakresie niezbędnym do opracowania technicznych i funkcjonalnych 
założeń w projekcie budowlanym i wykonawczym.  

1.7 Wykonawca zobowiązany będzie ponieść we własnym zakresie koszty wykonania przedmiotu 
umowy w liczbie egzemplarzy i formie określonej poniżej: 

1) 3 egzemplarze wersji papierowej opracowania PFU wraz z koncepcją, przedmiarem i 
kosztorysem; 

2) 3 egzemplarze wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym CD/lub DVD/lub pendrive: 
a) w formacie pdf, doc/docx, dwg (jes li dotyczy) - opracowanie PFU wraz z koncepcją,  
b) w formacie pdf, ath, xls/xlsx. - przedmiar i kosztorys.  

1.8  Krótka charakterystyka planowanego zadania inwestycyjnego: 

1) Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie planuje kontynuację realizacji inwestycji zespołu 
pomieszczeń wielofunkcyjnych trzech sal wraz z zapleczem recepcyjno – sanitarnym, 
pomieszczeń zaplecza socjalnego, sanitarnego, technicznego i gospodarczego, z 
przeznaczeniem do organizowania ekspozycji muzealnych, spotkań, konferencji, różnego 
rodzaju szkoleń oraz zajęć dydaktycznych. 

2) Na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego pn.: ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ 
WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRŃYM OGRODU PAŁACU W 
WILANOWIE oraz uzyskanego pozwolenia na budowę, w latach 2006 – 2007 został 
wykonany etap I robót budowlanych w zakresie konstrukcji oraz instalacji infrastruktury 
budynkowej. W latach kolejnych, zostały wykonywane elementy/fragmenty wybranej 
infrastruktury zewnętrznej (sanitarną, deszczową, elektro-energetyczną). 

3) Zbudowany obiekt to żelbetowa monolityczna konstrukcja, oddylatowana od historycznego 
muru oporowego i Groty Sobieskiego. Fundamenty wykonano w postaci żelbetowych 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177
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monolitycznych płyt o nieregularnym kształcie i zmiennych rzędnych posadowienia. Stropy 
żelbetowe wykonano jako monolityczne płyty, oparte na monolitycznych ścianach i słupach, 
ze spadkiem wierzchu płyty celem odwodnienia (przestrzeń wewnętrzną oraz obszar tarasu 
górnego zdrenowano). Wewnętrzne podciągi i słupy – są żelbetowe. Zewnętrzne ściany 
żelbetowe pełnią rolę konstrukcyjną (stanowią podparcie dla stropu) oraz funkcję 
przegrody termicznej, natomiast wewnętrzne ściany żelbetowe są nośne. Obiekt podzielono 
dylatacjami na 3 części. 

4) Celem wykonanych prac było przywrócenie przestrzennych walorów tarasów ogrodowych 
oraz budowlanych zabytkowego muru oporowego wraz z Grotą Sobieskiego (Grotarnią) 
przy jednoczesnej stabilizacji ich stanu konserwatorsko – technicznego i stworzenia 
dodatkowych pomieszczeń użytkowych w nowych kubaturach tzw. Wielkiej Grotarni dla 
potrzeb Muzeum. Innym bardzo ważnym celem było ustabilizowanie przez nowy mur 
skarpy wiślanej nad terenem zalewowym, a tym samym poprawa warunków posadowienia i 
stabilności Pałacu Wilanowskiego. Funkcję nośną muru oporowego przejął na całej długości 
założenia cofnięty w kierunku pałacu mur żelbetowy. Prace te umożliwiły jednocześnie 
realizację budowy nowych kubatur pomiędzy murem oporowym a murem zabytkowym.  
Przy tworzeniu nowego wystroju architektonicznego muru oporowego zdecydowano się 
sięgnąć do kreacji Canaletta w obrazie „Widok Pałacu w Wilanowie od strony północno-
wschodniej” z 1777 r.. Wykonano balustrady, które wypełniają współczesne potrzeby w 
zakresie zabezpieczenia dla zwiedzających muzeum parteru ogrodowego Tarasu Górnego. 

5) Przybliżone parametry kubatury podziemnej (na podstawie Projektu budowlanego):  
a) długos c :               121,00 m 
b) szerokos c :                37,00 m  
c) kubatura brutto:  6 622,00 m3, 

w tym częs c  projektowana: 
d) powierzchnia zabudowy  1 655,50 m2 
e) powierzchnia całkowita 1 655,50 m2  
f) powierzchnia netto 1 561,81 m2, 

w tym częs c  istniejąca (zespo ł „groty”): 
g) powierzchnia netto 143,38 m2 

1.9 W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępni poniższą dokumentację: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT WYKOŃ-
CZENIOWYCH ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD 
TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, wykonany w 2012 roku; 

2) Dokumentacja z dialogu technicznego, 2020 r. 
3) EKSPERTYZY I BADANIA OKREŚLAJĄCE STAN ZACHOWANIA WIELKIEJ GROTARNI WRAZ Z 

AKTUALIZACJĄ TECHNICZNĄ I PRAWNĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, opracowanie z 2016 
roku, BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. K., ul. Al. Jerozolimskie 155, 02-326 War-
szawa; 

4) Analizy i opinie konstrukcyjne dla wykonanych w latach 2006 – 2007 robót budowlanych;  

5) Projekt architektoniczno-wykonawczy zespołu pomieszczeń wielofunkcyjnych w zakresie 
branż: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej pn. PROJEKT ARCHITEK-
TONICZNO-WYKONAWCZEGO ZESPOŁU POMIESZCZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SO-
BIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁACU W WILANOWIE, sporządzony w 2006 
r., Studio Architektury arch. Tomasz Kuls, ul. Andersa 1 m 45, 00-147 Warszawa, Pracownia 
Projektowa, ul. Ludna 1b m 123, 00-405 Warszawa, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościusz-
kowskie 37,00 – 379 Warszawa;  

6) Dokumentacja powykonawczą dla wykonanych w latach 2006 – 2007 części robót budowla-
nych (ETAP I), na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pn.: ZESPÓŁ POMIESZ-
CZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH Z GROTĄ SOBIESKIEGO POD TARASEM GÓRNYM OGRODU PAŁA-
CU W WILANOWIE; 
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7) Inna dokumentacja projektowa dotycząca planowanego zadania inwestycyjnego: w zakresie 
podziemnej infrastruktury technicznej kabla zasilającego, kanalizacji sanitarnej z przepom-
pownią; 

8) Dokumentacja konserwatorska i konserwatorsko-budowlana dotycząca historycznego muru 
oporowego przy Wielkiej Grotarni 

9) Inna dokumentacja powykonawcza w zakresie podziemnej infrastruktury technicznej doty-
cząca inwestycji.  

2. CPV: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

3. Szacowany termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Termin realizacji usługi – od dnia podpisania umowy (~ 15.10.2020) – do 22.12.2020 

II.      INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający umożliwia i zaleca wgląd do ww. dokumentacji oraz wizję lokalną miejsca realiza-
cji planowanego zadania inwestycyjnego, w celu zapoznania się z warunkami, specyfiką otocze-
nia oraz miejscem realizacji planowanych robót, których aktualizacja programu funkcjonalno-
użytkowego dotyczy.  

3. Ww. dokumentacja będzie udostępniona do wglądu w Dziale Inwestycji na terenie Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, w 
godz. 9.00-15.00. 

4. Chęć zapoznania się z dokumentacją oraz odbycie wizji lokalnej należy zgłosić pocztą elektro-
niczną na adres: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl do godz. 16.00 - z jednodniowym wyprze-
dzeniem. 

III. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
ustawy Prawo budowlane, z zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej sta-
ranności. 

2. Zamawiający wymaga przewidzenia udziału w realizacji zamówienia wszystkich niezbędnych 
projektantów branżowych. 

3. O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następu-
jące warunki: 

1) posiadają aktualne uprawnienia budowlane*** w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi lub 

dysponują osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami 

budowlanymi;  

2) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończonych, co najmniej 3 robót budowlanych w zakresie obiektów budowlanych wpisanych 

do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum** w tym:  

a) co najmniej 1 realizacji roboty budowlanej związanej budową kubatur podziemnych;  

b) co najmniej 1 realizacji roboty budowlanej związanej z rewaloryzacją i/lub adaptacją za-

bytków do celów ekspozycyjnych oraz/lub konferencyjnych i szkoleniowych;  
3) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi sporządzenia dokumentacji projek-

towej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) systemów hy-

mailto:kkusmierska@muzeum-wilanow.pl
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droizolacji obiektu/ów całkowicie zagłębionego/ych w gruncie, wpisanego/ych do rejestru za-

bytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**;  

4) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi sporządzenia dokumentacji projek-

towej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) systemów wen-

tylacji i klimatyzacji historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, którego/ych 

przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szkoleń, wpi-

sanego/ych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**;  

5) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi sporządzenia dokumentacji projek-

towej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) systemów 

grzewczych historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, którego/ych przeznacze-

niem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szkoleń, wpisanego/ych 

do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**;  

6) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi sporządzenia dokumentacji projek-

towej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) systemów 

ochrony przeciwpożarowej historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, które-

go/ych przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szko-

leń, wpisanego/ych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**;  

7) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi sporządzenia dokumentacji projek-

towej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) systemów bez-

pieczeństwa historycznego/ych obiektu/ów użyteczności publicznej, którego/ych przeznacze-

niem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferencji i/lub szkoleń, wpisanego/ych 

do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwentarza muzeum**;  

8) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie należytego wykonania, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi sporządzenia dokumentacji projek-

towej (obejmującej co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) systemów mul-

timedialnych, oświetleniowych, akustycznych historycznego/ych obiektu/ów użyteczności pu-
blicznej, którego/ych przeznaczeniem była organizacja ekspozycji muzealnych i/lub konferen-

cji i/lub szkoleń, wpisanego/ych do rejestru zabytków* lub ewidencji zabytków* lub inwenta-

rza muzeum**;  

 

* Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).  

** Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902).  

*** Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązu-

jących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych 

przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifi-

kacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

220).  

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:  

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej  
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wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowla-

nymi, oraz  

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decy-

zji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o 

których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.  

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 202 poz.1333), podstawę do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 

tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą 

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasa-

dach określonych w przepisach odrębnych.  

Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia 

przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług 

transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

1. Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 15.09.2020 r. (włącznie), na adres  
e-mail: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl, w formie wypełnionego formularza ceno-
wego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. W tytule maila należy wpisać: Oferta – szacowanie wartości zamówienia - opraco-
waniu aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 
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