
 

 

 

Znak sprawy:  DPK.2402.32.TM.2021      Warszawa, dnia 16.05.2021 r. 

 

Wykonanie fragmentów kopii XIX drewnianych ławek - zapytanie cenowe w ramach rozezna-

nia rynku Znak sprawy:  DPK.2402.32.TM.2021 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości nastę-

pującej usługi: Wykonanie fragmentów kopii XIX drewnianych ławek. 

 

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 OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na frezowaniu CNC elementów 

drewnianych na podstawie dostarczonych przez muzeum skanów 3D w formacie cyfrowym.*stl, lub 

dowolnym innym formacie danych do którego możliwa jest konwersja z pliku w formacie *.stl.  

W celu wykonania wyceny muzeum udostępni w/w pliki na podstawie umowy udostępnienia danych 

(załącznik nr 3 do niniejszego zapytania). Fotografie przedstawiające przedmiot zamówienia 

stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

Frezowane elementy zostaną wykonane z litego drewna dębowego, które dostarczy muzeum. 

Muzeum przygotuje materiał do obróbki CNC w elementach o odpowiednich formatach. 

Wykonane elementy po obróbce mechanicznej powinny być poddane obróbce ręcznej w technice 

snycerskiej.  

Wykonaniu podlegać będą rzeźbione nogi oraz podłokietniki w liczbie po 24 sztuki każdego z 

elementów.  

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: po wyłonieniu wykonawcy terminie nie 

dłuższym niż do 10.12.2021 od dnia podpisania umowy. 
 

3. Wykaz załączników do niniejszego zapytania: 

- Zał. Nr 1 - formularz cenowy, 

- Zał. nr 2 - fotografie przedmiotu zamówienia, 

- Zał. Nr 3 - umowa udostępnienia danych cyfrowych do wyceny, 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 21.05.2021 r., do godz. 12:00, na adres  

e-mail: tmajcherek@muzeum-wilanow.pl w formie wypełnionego formularza cenowego sta-

nowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. W tytule maila należy wpisać: Oferta – szacowanie wartości, znak sprawy: 

DPK.2402.32.TM.2021 

mailto:tmajcherek@muzeum-wilanow.pl

