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Warszawa, dnia 07.09.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedziba przy ul. S. K. Potockiego 10/16. 02-958 Warszawa, 

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843 z późn. Zm.), zwany dalej Zamawiającym lub Muzeum, zaprasza do składania ofert w 

postępowaniu pn.: 

 

Eksploatacja, konserwacja i serwis kotłów gazowych w pięciu kotłowniach wraz z urządzeniami 

układu technologicznego wytwarzania ciepła i rozdziału do wewnętrznej sieci dla potrzeb Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w okresie 01.10.2020 – 30.09.2021.  

Znak sprawy: KA.2402.01.WB.2020 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Kod CPV: 

50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych  

 

Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja, Eksploatacja, konserwacja i serwis kotłów gazowych w 

pięciu kotłowniach wraz z urządzeniami układu technologicznego wytwarzania ciepła i rozdziału do 

wewnętrznej sieci dla potrzeb Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w okresie 01.10.2020 – 

30.09.2021.zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, załączonego do niniejszego zapytania 

ofertowego.   
 

Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom wizję lokalną w celu zapoznania się z warunkami i 

miejscem realizacji zamówienia oraz jego otoczenia.  

 

Osobą wyznaczona do kontaktu w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej jest Wojciech Bagiński, 

wbaginski@muzeum-wilanow.pl 

 

Termin wykonania zamówienia: 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

 

Zdolność techniczna i zawodowa 

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

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym 

okresie co najmniej 2 usługi polegające na eksploatacji, konserwacja i serwis kotłów gazowych wraz z 

urządzeniami układu technologicznego wytwarzania ciepła i rozdziału do wewnętrznej sieci na łączną 

kwotę 20 000 zł brutto. 

 

Na spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz 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 (umowy) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-kotlow-grzewczych-7545
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przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy 

 

KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Opis kryteriów którymi Muzeum będzie się kierowało przy wyborze oferty: 

Nazwa kryterium Waga % = pkt. 

Cena (C) 60 

Termin gwarancji (T) 40 

Sposób oceny ofert. 

 

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

 

Sposób obliczenia   C: 

               

              Cena (brutto) najniższa 

C =      --------------------------------- x 60 

           Cena (brutto) badanej oferty 

 

2) Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium termin gwarancji (T):    

 

               termin gwarancji badanej oferty 

T =      --------------------------------------------x 40 

                 termin gwarancji najdłuższy 

 

Zamawiający oceni kryterium (T) na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym 

terminu gwarancji określonego w miesiącach. Zamawiający zastrzega, że oferowany przez wykonawcę  

termin gwarancji (T) nie może być krótszy niż 12 miesięcy, a zarazem nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 

Gwarancja będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu 30.09.2021 r.    

 

Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

XX = C + T 

XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie. 

 

1. Obliczenia przyznawanych punktów  dokonywane będą  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych 

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

wykluczeniu z postępowania. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub 

koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 

przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
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MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

Oferty należy dostarczyć do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w formie elektronicznej na adres 

email: wbaginski@muzeum-wilanow.pl. 

 

W tytule należy podać” „Oferta na eksploatację, konserwację i serwis 5 kotłowni” 

 

Termin składania ofert: 15.09.2020 r. do godz. 12.00 

 

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 5 do zapytania ofertowego – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Informacje dodatkowe: 

1) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

3) W ofercie należy podać cenę całkowitą zamówienia. Cenę należy podać w kwotach brutto (z 

podatkiem VAT) i netto. Cena oferty musi obejmować wykonanie prac, wszystkie koszty oraz 

świadczenia niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.  

4) po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

5) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 

zawarcia umowy ze Wykonawcą, 

6) złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik do zapytania ofertowego. 

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

przyczyn, 

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących 

lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych 

dokumentów a tym samym dokonuje odrzucenia oferty 
 

Załączniki: 

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 - Wzór umowy 

5. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
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