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ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dalej jako „zapytanie”) 

Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 12.11.2021 r. 

Dotyczy:  

Zamówienie publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie 
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 z póź. zm.),  pn.: Rozbiórka, translokacja i składowanie wiatraka - koźlaka. Znak sprawy: 
DR.2402.3.JS.2021 

Treść informacji:  

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rozbiórki i translokacji wiatraka – koźlaka 
usytuowanego w Sobieniach Kiełczewskich II, gm. Sobienie Jeziory na działce ewidencyjnej o 
identyfikatorze 141707_2.0013.27 oraz zapewnienie jego bezpiecznego składowania (poprzez 
budowę wiaty magazynowej oraz bezpośrednie zabezpieczenie wszystkich elementów budynku) 
na terenie Folwarku Zachodniego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na działce nr ewid. 
2/7,obręb 1-05-53, identyfikator działki: 146516_8.0553.2/7 położonej w Warszawie przy ul. St. 
Kostki Potockiego 7/11.  

2) Wiatrak wpisany jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 14.07.2003 r. pod nr rej. 52. 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - OPZ. 

4) Wzór umowy zawiera złącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 

5) Kod CPV:  

a) 45111300-1- roboty rozbiórkowe 

b) 45111200-0- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne 

c) 45212300-9 - roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 
budowlanych 

d) 45310000-3- roboty instalacyjne elektryczne 

e) 45312310-3- ochrona odgromowa 

f) 50800000-3- różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

g) 71200000-0 - usługi architektoniczne i podobne 

h) 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

i) 71355000-1 - usługi pomiarowe 

j) 79933000-3 - usługi towarzyszące usługom projektowym 

k) 92522200-6- usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 

l) 92522200-8- usługi ochrony budynków historycznych 

2. Termin wykonania zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia najpóźniej w ciągu 21 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy.  
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2) Przekazanie w formie protokolarnej terenu budowy Wykonawcy zamówienia w celu 

wykonania rozbiórki obiektu i umożliwienia jego transportu i składowania nastąpi 

najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy na realizację 

przedmiotowego zamówienia. Planowany termin przekazania placu budowy Wykonawcy w 

Sobieniach Kiełczewskich II przez Sprzedającego wiatrak oraz Zamawiającego jak również  

placu budowy w Warszawie, na obszarze Folwarku Zachodniego Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie przez Zamawiającego – nie później niż 25 listopad 2021 r. W przypadku 

wystąpienia opóźnień w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

3) Zwrotne przekazanie w formie protokolarnej terenu budowy przeznaczonego na 

składowanie i zabezpieczenie wiatraka w Warszawie, na terenie Folwarku Zachodniego 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nastąpi po: 

a)  wcześniejszym protokolarnym odebraniu terenu budowy w Sobieniach Kiełczewskich II 

przez Sprzedającego wiatrak i Zamawiającego potwierdzającym realizację rozbiórki i 

uprzątnięcie terenu (w szczególności po udokumentowanym wywozie i utylizacji 

odpadów budowlanych oraz wyrównaniu terenu) oraz 

b) wydaniu przedmiotu sprzedaży i przeniesieniu jego własności na rzecz Kupującego 
(Muzeum) oraz oficjalnym skutecznym zgłoszeniu przez Wykonawcę niniejszego 

zamówienia zakończenia budowy do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych, w tym dziennika budowy. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami:  

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

4. Opis warunków zamówienia: 

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

4.1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie* dwa 
zamówienia (umowy) w zakresie wykonania robót budowalnych i usług 
konserwatorskich** w młynie wodnym lub wiatraku wpisanym do rejestru zabytków*** 
lub ewidencji zabytków**** lub inwentarza muzealiów*****   na łączną kwotę co 
najmniej 150 000****** zł brutto.  

*należy załączyć dowody, że powyższe zamówienia (umowy)  zostały wykonane należycie: 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia 
(umowy) były wykonywane.  

**przez jedno zamówienie (umowę) wykonania robót budowlanych i usług konserwatorskich - 
należy rozumieć roboty budowlane i usługi konserwatorskie świadczone na rzecz jednego 
Zleceniodawcy/Zamawiającego  (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę 
fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty). Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu 
spełnienia powyższego warunku robót budowlanych i usług konserwatorskich świadczonych na 
rzecz kilku różnych Zleceniodawców/Zamawiających  lub kilku różnych obiektów budowlanych i 
kilku różnych usług konserwatorskich. 

***zgodnie z art. 7 -9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.) 

****zgodnie z art. 21-22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.) 

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

******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 zapytania ofertowego dotyczącego 
przedmiotowego postępowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zamawijącego.  

4.1.2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje, na stanowisko Kierownika 
budowy, jedną osobę, która: 

a) posiada stosowne uprawnienia i kwalifikacje budowlane* do pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 
2019 (Dz.U. 2019 poz. 831 z późn. zm) lub posiadająca odpowiadające uprawnienia 
budowlane, wydane w oparciu o wcześniej obowiązujące przepisy prawa, 

b) posiada co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego, nabytego po uzyskaniu 
uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 (Dz.U. 2019 poz. 831 z 
późn. zm.) lub posiadająca odpowiadające uprawnienia budowlane, wydane w oparciu o 
wcześniej obowiązujące przepisy prawa), w tym co najmniej 24 miesiące doświadczenia 
zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy nad robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, prowadzonymi przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków** lub ewidencji zabytków***, 

c) spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), t.j. posiada 
uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego* oraz przez co 
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków** lub ewidencji zabytków***; 

d) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa) i posiada aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. 

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 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym 
znaczeniu: 

a) cena brutto za realizację zamówienia - „CENA-C” (C)– 80,00 % (punktów), 

b) doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy „DOŚWIADCZENIE 
Kierownika Budowy - KB” (KB)* – 20% 
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*liczba zamówień (umów) o konkretnej wartości (w realizacji których brała udział osoba 

skierowana przez Wykonawcę do pełnienia, w niniejszym postępowaniu, funkcji Kierownika 

Budowy) i w ramach których występowały roboty budowalne i usługi konserwatorskie w 

młynie wodnym lub wiatraku wpisanym do rejestru zabytków (i) lub ewidencji zabytków (ii) lub 

inwentarza muzealiów (iii)  

(i)zgodnie z art. 7 -9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.) 

(ii)zgodnie z art. 21-22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.) 

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

2) Sposób oceny ofert w kryterium „CENA - C” (C): 

a) punkty w kryterium  „CENA-C” będą obliczane z zastosowaniem następującego wzoru: cena 
(brutto) za realizacje zamówienia (C) = iloraz najniższej ceny (brutto) za realizacje zamówienia i 
cena (brutto) za realizacje zamówienia badanej oferty pomnożony przez  80. 

b) zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie Formularza oferty 
(załącznik nr 2 do zapytania), 

c) Wykonawca w kryterium „CENA- C” może uzyskać maksymalnie 80,00 punktów. 

3) Sposób oceny ofert w kryterium „DOŚWIADCZENIE Kierownika Budowy – KB” 

a) Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „DOŚWIADCZENIE Kierownika Budowy -KB”  
na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznik nr 2a do Formularza oferty, 
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

b) Sposób obliczenia KB: 

 jedno zamówienie (umowa)* o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto – 0,00 pkt, 

 dwa zamówienia (umowy)*, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto – 10,00 
pkt, 

 trzy (i więcej) zamówień (umów)*, każda o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto – 
20,00 pkt 

*liczba zamówień (umów) o konkretnej wartości (w realizacji których brała udział osoba 

skierowana przez Wykonawcę do pełnienia, w niniejszym postępowaniu, funkcji Kierownika 

Budowy) i w ramach których występowały roboty budowalne i usługi konserwatorskie w młynie 

wodnym lub wiatraku wpisanym do rejestru zabytków (i) lub ewidencji zabytków (ii) lub 

inwentarza muzealiów (iii)  

(i)zgodnie z art. 7 -9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.) 

(ii)zgodnie z art. 21-22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.) 

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

c) Liczba punktów zostanie przyznana za wykazanie doświadczenia osoby, która będzie 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełnia minimalne wymagania Zamawiającego 
określone w ust. 4 pkt. 4.1.2 niniejszego zapytania ofertowego. 
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d) Uwaga: Jeżeli w kryterium Wykonawca wskaże więcej niż jedną osobę, Zamawiający nie będzie 
sumował doświadczenia wskazanych osób, Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za 
doświadczenie tej osoby, która posiada największe doświadczenie spośród wskazanych osób. 

e) Brak wypełnienia załącznika nr 2a do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do 
zapytania ofertowego lub nienależyte (niepozwalające na weryfikacje podanych przez 
Wykonawcę informacji) jego wypełnienie lub nie załączenie jego do Formularza oferty będzie 
powodować, iż Wykonawca w kryterium „DOŚWIADCZENIE Kierownika Budowy – KB” uzyska 0 
(zero) punktów. Dokument ten nie podlega wyjaśnieniom, poprawom i uzupełnieniom. 

f) Zamawiający zastrzega, iż wzmiankowany załącznik nr 2a do formularza oferty, stanowiący 
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nie podlega uzupełnieniu oraz wyjaśnieniom. 

g) Wykonawca w kryterium „DOŚWIADCZENIE Kierownika Budowy – KB” może uzyskać 
maksymalnie 20,00 punktów. 

4) Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

XX = C + KB, gdzie: XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie. 

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

6) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę 
punktów będącą sumą punktów przyznanych odpowiednio w ramach ww. kryteriów oceny ofert. 

7) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z najniższą ceną. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową 
cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach. 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

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

2) W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DR.2402.3.JS.2021”  

3) Termin składania ofert: 22 listopada 2021 r. do godz. 12:00.  

7. Charakter ceny. 

1) Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową.  

2) Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej zapytania 

ofertowego, w tym wymagania zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego  i wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego 

wykonania całości przedmiotu zamówienia, w szczególności: koszt zatrudnienia personelu, koszt 

urządzeń, maszyn, sprzętu,  koszty administracyjne i biurowe, koszty dojazdów, ubezpieczenie 

oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są 

płatnikami podatku VAT w Polsce). 

3) Cena podana przez Wykonawcę jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna, dlatego Wykonawca 

w określeniu ceny oferty musi uwzględnić łącznie wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją 
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przedmiotu zamówienia. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, 

określone zostały we wzorze Umowy stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

4) Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do oceny 

i zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia. W tym celu Zamawiający zaleca Wykonawcy szczegółowe i dokładne zapoznanie się 

z treścią wymagań niniejszego zapytania ofertowego, w tym wymagań zawartych w załączniku 

nr 1 do zapytania ofertowego . 

8. Informacje dodatkowe: 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

2) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty  stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

3) 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.  

4) Do oferty należy dołączyć: 

a) doświadczenie Kierownika Budowy – KB, stanowiące załącznik nr 2a do Formularza oferty. 
Przedmiotowy dokument nie podlega dodatkowym wyjaśnieniom oraz nie może zostać 
uzupełniony ani zmieniony przez Wykonawcę po upływie terminu składania ofert. Jego 
niezłożenie wraz z ofertą będzie skutkować odrzuceniem przedmiotowej oferty. 

b) wykaz zamówień (umów) zgodnych z treścią ust. 4 pkt 4.1.1 niniejszego zapytania 
ofertowego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zamówienia (umowy) te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia (umowy) zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia (umowy) zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego, 

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zgodnych 
z treścią ust. 4 pkt 4.1.2 niniejszego zapytania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego, 

d) informację na temat przetwarzania danych osobowych o treści określonej w załączniku nr 6 
do niniejszego zapytania ofertowego. 

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

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

7) Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

8) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 
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9) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania 
ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

10) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani, pod rygorem odrzucenie ich oferty, do 
przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11) Zamawiający dopuszcza jednocześnie możliwość wezwania Wykonawcy, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę, do uzupełnienia brakujących lub błędnych dokumentów 
(zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W przypadku niezłożenia 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. Uzupełnieniu nie 
podlega, składane wraz z ofertą ZESTAWIENIE ILOŚCIOWEGO DLA URZĄDZEŃ, stanowiące 
załącznik nr 2a do Formularza oferty (patrz lit. a) pkt 3 niniejszego ustępu). 

12) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty.   

13) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi (jeśli dotyczy) 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.). 

14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą 
ofertę,  chyba że Zamawiający unieważni postępowanie. Przez uchylanie się od zawarcia 
umowy należy rozumieć: dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub niewypełnienie obowiązków o 
których mowa w pkt. 13 niniejszego ustępu.  

9. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz  załącznikami do OPZ. 

2) Załącznik nr 2 – Formularz oferty wraz z załącznikiem nr 2a. 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień (umów). 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy.  

6) Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO. 

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego: 

Zastępca Dyrektora Muzeum – p. Piotr Górajec 


