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Warszawa, 30.06.2021 r. 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego 
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.),  pn.:  

 Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska wraz z oceną (ekspertyzą) stanu 
zachowania poszczególnych elementów oraz projekt architektoniczno-budowlany i projekt 

techniczny rozbiórki/demontażu obiektu oraz transportu wiatraka wraz z kosztorysem 
inwestorskim. 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przemieszczenia  zabytku nieruchomego, w zakresie: rozbiórki, translokacji i remontu 

zabytkowego wiatraka koźlaka wpisanego do rejestru zabytków pod nr. 52 w dn. 

14.07.2003 r. zlokalizowanego w miejscowości Sobienie Kiełczewskie II, gm. Sobienie 

Jeziory (identyfikator działki 141707_2.0013.27) na teren Folwarku Zachodniego Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pn. „Inwentaryzacja architektoniczno-konserwatorska 

wraz z oceną (ekspertyzą) stanu zachowania poszczególnych elementów oraz projekt 

architektoniczno-budowlany i projekt techniczny rozbiórki/demontażu obiektu oraz 

transportu wiatraka wraz z kosztorysem inwestorskim”. Zakres przedmiotu obejmuje także 

przekazanie autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu umowy w zakresie 

określonym w § 6 istotnych postanowień umowy i przekazaniem Zamawiającemu decyzji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego 

pozwolenia na budowę, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i 

kosztorysu inwestorskiego a także STWIOR i BIOZ. 

1.2. Przedmiot zamo wienia musi zostac  wykonany zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 

przepisami techniczno-budowlanymi, a takz e normami i zasadami wiedzy technicznej, przy 

uwzględnieniu nowoczesnych rozwiązan  racjonalizujących koszty remontu oraz zgodnie z 

obowiązującym przepisami prawa, i wszelkimi koniecznymi pozwoleniami, tak, aby mo gł 

stanowic  podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamo wienia publicznego oraz spełniac  wymagania przepiso w ustawy Pzp, dotyczące opisu 

przedmiotu zamo wienia dla ww. zadania, przewidzianego do realizacji.  

1.3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna będzie do przeprowadzenia rozbiórki i 

translokacji obiektu oraz jego bezpiecznego składowania  na terenie Muzeum do momentu 

przeprowadzenia jego konserwacji, rewaloryzacji (koniecznej wymiany wybranych 

elementów) i ponownego montażu na wyznaczonym miejscu docelowym, dzięki którym 

wiatrak osiągnie pełną sprawność techniczną umożliwiającą prowadzenie pokazów prac 

młynarskich. Projekt ma być wykonany zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, 

warunkami technicznymi oraz Polskimi Normami Budowlanymi.  

1.4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbiórki wiatraka w celu jego translokacji 

winna zawierać w szczególności: 

a) inwentaryzację architektoniczno-konserwatorską, wraz z rozwarstwieniami,  

b) oceną (ekspertyzą) stanu zachowania (konstrukcyjną i mykologiczną) oraz badaniami 

ciesielskimi konstrukcji, 
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c) klasyfikację drewna z uwzględnieniem elementów do wymiany/rekonstrukcji oraz 

konserwacji, 

d) projekt techniczny rozbiórki/demontażu obiektu, jego transportu i składowania, 

e) przedmiar robót, 

f) informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapytania ofertowego, unieważnienia 

postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty, jak również do przesunięcia terminu 

do składania ofert, bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.  

1.6. Opis wiatraka (z wykorzystaniem informacji z karty ewidencyjnej zabytku): 
 

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA 

Ściany — fundamenty ceglane oraz z głazów narzutowych znajdujące się pod konstrukcją 

kozła. Konstrukcja ścian drewniana (sosnowa), szkieletowa, szalowana deskami układanymi 

na styk, w elewacji nawietrznej zdublowana pokryciem gontowym. Słupy narożne o przekroju 

31x31 cm, słupy pośrednie, rygle i zastrzały o przekroju 18x18 cm. Konstrukcja nośna — 

wykonana z drewna sosnowego o dużych przekrojach, ociosywana ręcznie. Przekroje 

podwalin — 42x46 cm, kozłów — 47x46 cm, siodła — 29x45 cm, pojazdów — 45x46 cm, 

średnica sztymbra - 56 cm. Podkładki pomiędzy kozłem a siodłem wykonane z drewna 

dębowego. Konstrukcja mechanizmu napędowego — wykonana z drewna sosnowego, palce 

kół palecznych oraz koła napędowego wykonano z drewna grabowego. Stropy poszczególnych 

kondygnacji płaskie, drewniane, belkowe, nagie. Więźba — drewniana, jętkowa, składająca się 

z siedmiu analogicznych wiązarów. Pokrycie dachu — gont drewniany, wykonany z drewna 

iglastego. Podłogi - deskowe na stropie belkowym. Schody — drewniane, policowe, 

jednobiegowe, z drewnianą balustradą. Otwory - okna — brak, występują jedynie niewielkie 

otwory wentylacyjno - doświetlające zakrywane drewnianymi zasówkami, niektóre 

rozwieralnymi okiennicami. Część otworów wtórnie przysłonięta szybkami. Drzwi - 

drewniane jednoskrzydłowe, deskowe. Skrzydła drzwiowe osadzone na kowalskich 

zawiasach. 

RZUT — budynek wzniesiony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu o wymiarach (na 

poziomie ziemi) 663x598 cm. Na poziomie ziemi konstrukcja podwalin i kozła na rzucie 

krzyża równoramiennego. 

BRYŁA — budynek niepodpiwniczony, posadowiony na sztucznie usypanym wzgórku. Bryła 

budynku pionowa, wydłużona, nieznacznie zwężająca się ku górze, nakryta dachem 

dwuspadowym z naczółkiem od strony nawietrznej (zachodniej), szczyt dachu nieznacznie 

nadwieszony nad ścianą zawietrzną (wschodnią). Pierwotnie w ścianie nawietrznej 

występowały skrzydła (śmigi) napędzające obiekt, obecnie zachowany jedynie wychodzący 

przed szczyt wał główny. W elewacji odwietrznej schody wejściowe na pierwszą kondygnację 

z podestem wspartym na belkach pojazdów oraz drewnianą balustradą. 

ELEWACJE - zachodnia (nawietrzna) pokryta deskowym szalunkiem w układzie pionowym 

oraz pozostałościami dublującego szalunek pokrycia gontami. Elewacja lekko zwężająca się ku 

górze, zwieńczona szczytem deskowym z daszkiem naczółkowym pokrytym gontem. 

Deskowanie szczytu w układzie pionowym, posiada nieco dłuższe po dwie skrajne deski o 

łukowym wykroju. Centralnie w szczycie wychodzący główny wał śmigów. Elewacja 

wschodnia (zawietrzna) szalowana deskami w układzie pionowym z podziałem na dwie 

części, dolną dochodzącą do podestu wejściowego oraz górną do okapu szczytu. W przyziemiu 

drzwi wejściowe do części z konstrukcją nośną, powyżej schody prowadzące na podest z 
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głównymi drzwiami wejściowymi do pomieszczeń młyńskich znajdujących się na drugiej i 

trzeciej kondygnacji. Podest wsparty na wychodzących belkach pojazdów. Po południowej 

stronie drzwi wejściowych dodatkowe drzwi służące do spuszczania ładunków, ponad nimi 

drzwi w trzeciej kondygnacji do wciągania zboża na przemiał. Szczyt nadwieszony nad ścianą 

o około 1 m., szalowany deskami w układzie pionowym, z nieznacznie dłuższymi kilkoma 

deskami skrajnymi. W środkowej desce szalunku okrągły otwór. Elewacje południowa i 

północna (boczne) — analogiczne, pokryte deskowym szalunkiem w układzie pionowym z 

podziałem na dwie części, dolną w zakresie pierwszej kondygnacji oraz górną do okapu. W 

deskach szalunku nieliczne otwory, dwa okrągłe w elewacji południowej oraz jeden okrągły i 

jeden kwadratowy w elewacji północnej. 

WNĘTRZE — budynek trójkondygnacyjny. Wejście na pierwszą kondygnację prowadzi z 

poziomu ziemi, na drugą poprzez zewnętrzne schody wejściowe a na trzecią wewnętrznymi 

schodami umieszczonymi przy elewacji północnej z drugiej kondygnacji. Wnętrza niskie, 

nakryte stropami belkowymi, trzecia kondygnacja z odkrytą konstrukcją więźby dachowej, 

wypełnione elementami konstrukcji nośnej oraz mechanizmu napędowego i roboczego. 

Pierwszą kondygnację zajmują podwaliny na poziomie gruntu ułożone w kształt krzyża 

równoramiennego, na ich skrzyżowaniu osadzony jest główny słup konstrukcyjny (sztymber, 

król) o przekroju ośmiobocznym, sięgający do poziomu belki mącznicy, podparty czterema 

zastrzałami (kozłami). Na kozłach umieszczone są elementy siodła, na nich przedzielone 

dębowymi podkładkami leżą belki pojazdów obejmujące sztymbra oraz stanowiące główny 

mechanizm obrotowy wiatraka. Na pojazdach w układzie poprzecznym położone są belki 

stropu pierwszej kondygnacji. W zakresie drugiej kondygnacji centralny sztymber wspiera 

belkę mącznicy umieszczoną poprzecznie względem belek pojazdów, wspierającą strop 

drugiej kondygnacji oraz mechanizm przemiałowy mącznicy. W trzeciej kondygnacji znajdują 

się mechanizmy mielące mącznicy oraz prawie poziomy wał główny śmigów z umieszczonymi 

na nim kołami palecznymi z palcami czołowymi i bocznymi oraz koła napędowe żubrownika i 

walców. 

WYPOSAŻENIE — pierwotne wyposażenie oraz urządzenia przemiałowe w dużej mierze 

zachowane, m.in. złożenia kamieni młyńskich z urządzeniami do czyszczenia zboża i 

odsiewania mąki, sortowniki, cylindry i elewatory. Zachowane również szafy i skrzynie 

służące do przechowywania mniejszych narzędzi i urządzeń. 

INSTALACJE — elektryczna (nieczynna). 

STAN ZACHOWANIA – dostateczny. Budynek wymaga przeprowadzenia prac remontowych 

prawie wszystkich elementów konstrukcyjnych. 

Fundamenty, podmurówka — podmurówka i fundament słabo widoczne spod warstwy 

gruntu, cegły podmurówki zapewne silnie zniszczone. 

Ściany — zły, występują liczne uszkodzenia drewnianych elementów konstrukcji ścian 
szkieletowych spowodowane zamakaniem drewna oraz śladów porażenia przez biologiczne 
szkodniki drewna. Brak części elementów, zwłaszcza zastrzałów i rygli. Część połączeń 
ciesielskich elementów zniszczona, nie spełnia swoich funkcji konstrukcyjnych. 
Szalunek ścian i szczytów — stan zły, do całkowitej wymiany łącznie z poszyciem gontowym 
elewacji zachodniej, 
Konstrukcja nośna — zadowalający, występują miejscowe ubytki oraz lokalne zniszczenia. 
Konstrukcja mechanizmu napędowego — zadowalający, występują miejscowe ubytki oraz 
lokalne zniszczenia. 
Stropy — stan zachowania zadowalający, wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 
Konstrukcja dachu - stan zachowania krytyczny, właściwy brak wiązarów szczytowych oraz 



 

 

 

 

Znak sprawy: DR.2402.1.JS.2021 

Strona 4 z 9 

połączeń ciesielskich w wielu elementach, do całkowitej wymiany. 
Pokrycie dachowe - stan zachowania bardzo zły, do całkowitej wymiany. 
Schody zewnętrzne — zły, wymagają całkowitej rekonstrukcji. 
Wyposażenie przemiałowe — stan dostateczny. 

1.7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.7.1. Przekazanie opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz z 

przekazaniem  wszelkich decyzji i pozwoleń koniecznych do realizacji zadania 

polegającego na remoncie będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i zawierać 

wszystkie konieczne zgody i pozwolenia,  w tym m.in. decyzję Mazowieckiego 

Wojewo dzkiego Konserwatora Zabytko w i prawomocne pozwolenie na budowę, 

1.7.2. Własnym staraniem i na własny koszt nalez y dostarczyc  przedmiot zamo wienia w liczbie 

egzemplarzy i formie okres lonej poniz ej: 

a) 5 egz. wersji papierowej projektu budowlanego i wykonawczego 

b) po 3 egz. wersji papierowej: przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  

c) 3 egz. wersji elektronicznej Projektu na nośniku elektronicznym CD/DVD lub pendrive:  

w zakresie projektu budowlanego, STWiORB, BiOZ - w formacie zgodnym z 

programem, w którym były opracowane - doc/docx, pdf, dwg. itd (przy czym format 

dwg rysunku wektorowego projektu musi być zgodny z oprogramowaniem 

Zamawiającego tj. AutoCAD Civil 3D 2016), a w zakresie przedmiaru robót, 

kosztorysów inwestorskich – w formacie ath,  xls/xlsx., pdf, 

d) oryginały uzyskanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień oraz wszystkich innych 

dokumentów administracyjnych uzyskanych dla Projektu wraz z potwierdzeniami ich 

złożenia.  

1.7.3. Przeniesieni 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. 

1.8. Kod CPV:  
a) 71200000-0 - usługi architektoniczne i podobne 
b) 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego 
c) 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
d) 71355000-1 - sługi pomiarowe 
e) 79933000-3 - sługi towarzyszące usługom projektowym 

2. Termin wykonania zamówienia:    
1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy. 
2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 120 dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. 
3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Jerzy Szałygin, mail: jszalygin@muzuem-muzuem.pl. 

 

mailto:jszalygin@muzuem-muzuem.pl
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4. Opis warunków zamówienia:   

4.1. Zdolność techniczna lub zawodowa- warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: 

4.1.1. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co 

najmniej dwie usługi (umowy) o łącznej wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto* 

polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej 

obiektu/ów zabytkowego/wych wpisanego/ych do rejestru zabytków** lub 

ewidencji zabytków*** lub inwentarza muzealiów****. 

Należy załączyć dowody, że powyższe zamówienia  zostały wykonane należycie: 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
zamówienia były wykonywane. Wykonawca wykaże wykonanie zakresu wskazanego w 
ust. 4 pkt 4.1 ppkt 4.1.1. w ramach tej samej umowy lub w ramach co najmniej dwóch 
umów. 

* Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  

postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy 

według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego 

przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.  
**  Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378). 
*** Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 902). 

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

poz. 902). 

4.1.2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje: co najmniej jedną osobę, która 

posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń***** oraz która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego 

(legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa) oraz brała udział w opracowaniu co najmniej 2 

dokumentacji projektowych dla obiektów budowlanych, dla których uzyskano decyzje 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

***** 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 obowiązujących 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 kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.). 

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. jedn. 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 budowlanymi, oraz 

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w 

przypadku braku decyzji 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, 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 
zasadach 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. 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o 

następującym znaczeniu: 

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 
1. Cena brutto za realizację  zamówienia 80 
2. Jakość, doświadczenie, kwalifikacje 20 

5.2. Sposób oceny ofert  

5.2.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Łączna cena brutto” (C):    

a) Sposób obliczenia   C: 

                                                                  Łączna cena (brutto) najniższa  
(C) liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------------  x  80 

                                                                            Łączna cena (brutto) badanej oferty  

b) Łącznie w kryterium „Łączna cena brutto” (C)  można uzyskać  80 punktów. 

5.2.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „JAKOŚĆ, 

DOŚWIADCZENIE, KWALIFIKACJE   (J)”: 

5.2.2.1. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „JAKOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, 

KWALIFIKACJE   (J)”, na podstawie Wykazu, stanowiącego załącznik 1a do 

formularza oferty (stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  

5.2.2.2. Zamawiający oceni w/w Wykaz przyznając punkty w następujący sposób: 

a) gdy Wykonawca wykaże, że osoba przez Niego skierowana do realizacji 

przedmiotu zamówienia (zgodnie z warunkiem podanym w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 

4.1.2 niniejszego zapytania) posiada udokumentowaną współpracę w ciągu 

ostatnich 3 lat z dwiema firmami/instytucjami polegającą na wykonaniu 
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dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej obiektu/ów 

zabytkowego/wych wpisanego/ych do rejestru zabytków* lub ewidencji 

zabytków** lub inwentarza muzealiów***.  - Zamawiający ofercie przyzna 10 

punktów, 

b) gdy Wykonawca wykaże, że osoba przez Niego skierowana do realizacji 

przedmiotu zamówienia (zgodnie z warunkiem podanym w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 

4.1.2 niniejszego zapytania) posiada udokumentowaną współpracę w ciągu 

ostatnich 3 lat z trzema lub więcej firmami/instytucjami polegającą na 

wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej obiektu/ów 

zabytkowego/wych wpisanego/ych do rejestru zabytków* lub ewidencji 

zabytków** lub inwentarza muzealiów***.  - Zamawiający ofercie przyzna 20 

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

nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378). 
** Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 902). 

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

r. poz. 902). 

c) c) Łącznie w kryterium „JAKOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, KWALIFIKACJE   (J)” 
oferta może uzyskać 20 punktów 

5.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

5.3.1.  XX = C +J 

gdzie:  

XX - to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie, 

C - to liczba punktów przyzna dla oferty, w kryterium „Łączna cena brutto” (C) 

J  - to  liczba punktów przyzna dla oferty w kryterium „Jakość – doświadczenie i 

kwalifikacje” (J),  

5.4. W przypadku nienależytego wypełnienia Wykazu ( o którym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt. 

5.5.2.1 (stanowiącego załącznik nr 1a do formularza oferty, który z koli stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) na potrzeby oceny oferty w 

kryterium „JAKOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, KWALIFIKACJE (J)”  umożliwiającego 

Zamawiającemu w jednoznaczny sposób ocenę oferty w przedmiotowym kryterium, 

ofercie w przedmiotowym kryterium zostnie przydzielone 0 (zero) punktów. 

5.5. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5.6. 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. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: jszalygin@muzeum-wilanow.pl  

6.2. W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DR.2402.1.JS.2021”  

6.3. Termin składania ofert: 7 lipca 2021 r. do godz. 12:00.  

mailto:jszalygin@muzeum-wilanow.pl
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7. Informacje dodatkowe: 

7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty  stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

7.3. Do oferty należy dołączyć: 

7.3.1. wykaz usług (umów)  wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi (umowy) zostały wykonane, oraz 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 -  o treści określonej w załączniku nr 2 do 
niniejszego zapytania ofertowego, 

7.3.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania 
ofertowego 

7.3.3. informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w 
załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków 
realizacji zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie 
najkorzystniejsza, 

7.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego 
zobowiązania do zawarcia umowy ze Wykonawcą. 

7.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru 
stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 

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

7.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona ma stronie internetowej 
BIP Muzeum. 

7.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 
brakujących lub błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści 
złożonych dokumentów. W przypadku niezłożenia wymaganych oświadczeń lub 
dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

7.10. Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi posiadać firmowy numer bankowy 
znajdujący się w wykazie informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 
1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. 
zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 
poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy).  

7.11. Niewypełnienie obowiązków o których mowa w ust. 7 pkt. 7.10 będzie rozumiane przez 
Zamawiającego jako uchylanie się przed podpisaniem umowy.  
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8. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – formularz oferty wraz z załącznikiem nr 1a 

Załącznik nr 2 – wykaz wykonanych zamówień 

Załącznik nr 3 – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna RODO  

Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 

W imieniu Zamawiającego 

 

 

……………………………………………… 


		2021-07-01T09:59:30+0200
	Piotr Jan Górajec




