
 

 

   
 

Znak sprawy:  DPK.503.18.TM.2021     Warszawa, dnia 22.06.2021 r. 

 

Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia 

 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej: 

Przeprowadzenia prac tapicerskich przy XIX w kanapie o nr inw. Wil.4137 ze zbiorów muzeum. 

 

Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania 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 zamówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, 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 prac tapicerskich przy zabytkowej XIX w kanapie o nr inw. 

Wil.4137 polegających na: 

- Demontażu starej tapicerki, 

- Wykonaniu nowej konstrukcji tapicerskiej z zastosowaniem technik i materiałów stosowanych 

w oryginale. Nie dopuszcza się stosowania współczesnych syntetycznych materiałów tapicer-

skich takich jak pianka tapicerska, pasy z tworzyw sztucznych itp. 

- Materiały niezbędne do wykonania prac zapewnia wykonawca prac, 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

- po wyłonieniu wykonawcy terminie nie dłuższym niż do dnia 10.12.2021 od dnia podpisania 

umowy. 

3. Informacje dodatkowe: 

- Muzeum umożliwia obejrzenie przedmiotu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym lub 

e-mailowym umówieniu wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00. 

Kontakt: Tomasz Majcherek 695 654 914, tmajcherek@muzeum-wilanow.pl,  

- Muzeum zastrzega, że wyżej opisane prace tapicerskie muszą być prowadzone na terenie Mu-

zeum w miejscu udostępnionym przez Muzeum. Nie przewiduje się wydania obiektu do poza 

muzeum. 

- Narzędzia i materiały do pracy zapewnia wykonawca prac. 

- Zewnętrzny materiał obiciowy oraz pasmanterię zapewnia muzeum, 

4. Wykaz załączników do niniejszego zapytania: 

- formularz cenowy, 

- fotografie przedmiotu zamówienia, 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 29.06.2021 r., do godz. 12:00, na adres  

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

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. W tytule maila należy wpisać: Oferta – szacowanie wartości, znak sprawy: DPK.503.18.TM.2021 

mailto:tmajcherek@muzeum-wilanow.pl

