Znak sprawy: DRHS.6010.2-1.PSP.2021

Warszawa, dnia 10.12.2021 r.

Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej:

Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras
dolny”, „Ogród północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy
Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, „Ogród różany” i
„Wyjście” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwanych dalej łącznie ,,Królewski
Ogród Światła"

INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości
zamówienia.
2. 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.
3. Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości
zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa wykonania czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras
dolny”, „Ogród północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy
Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, „Ogród różany” i
„Wyjście” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zwanych dalej łącznie ,,Królewski
Ogród Światła" w okresie od 2022 do 2025 r.
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania i realizacji obejmującej montaż, serwis, demontaż,
magazynowanie oraz utylizacja czasowych wystaw świetlno-muzycznych pt.: „Taras górny”, „Taras

dolny”, „Ogród północny”, „Przedpole – oś górna”, „Przedpole – fosa”, „Ogród Północny przy
Pałacu”, „Ogród Południowy przy Oranżerii”, „Dziedziniec Główny”, „Ogród różany” i
„Wyjście”
Wystawa powinna być wykonana na podstawie projektu, projekt będzie udostępniony jako załącznik
do SWZ na stronie internetowej prowadzonego postepowania. W projekcie określono referencyjne
materiały, zakres, sposób wykonania i istotne warunki.
Wystawa powinna być wykonana z należytą dbałością, powinna zostać też udzielona gwarancja na
wykonane materiały oraz całość co najmniej na czas użytkowania wystawy, czyli na okres od
października 2022 do lutego 2025 r.
Przewiduje się następujące okresy użytkowania wystaw:

Montaż – demontaż (szczegółowe terminy montażu i demontażu zostaną ujęte w umowie z
Wykonawcą)
Oddanie terenu nastąpi w następujących przedziałach dat: 01.09. – 10.09.2022; 01.09.-10.09.2023;
01.09.-10.09.2024
Montaże będą następowały w następujących przedziałach dat: 11.09-05.10.2022; 11.09.-05.10.2023;
11.09.-05.10.2024;
Demontaże będą następowały w następujących przedziałach dat: 28.02.2023-31.03.2023; 28.02.31.03.2024 oraz 28.02.-31.03.2025;
Daty mogą ulec zmianie.
Montaż oraz demontaż instalacji powinny każdorazowo być wykonywane po ustaleniu terminu z
przedstawicielami Muzeum. Działania te odbywają się po protokolarnym zdaniu terenu przez
pracowników firmy i Muzeum. W trakcie montażu i demontażu należy bezwzględnie stosować się do
zaleceń Muzeum, należy mieć na względzie wszelkie obostrzenia i zalecenia natury konserwatorskiej i
organizacyjnej, w tym: kwestie związane z bezpieczeństwem publiczności i zabytków, kwestie
związane z nasadzeniami, kwestie związane z nienaruszaniem infrastruktury nawadniającej, kwestie
związane z siedliskami zwierząt itp.
Teren ustawienia wystaw został ujęty na poniższej mapie, łącznie wystawy obejmą teren ok. 30 000
m kw.

W zakres zamówienia wchodzi również serwis, magazynowanie i utylizacja instalacji. W ramach
serwisu Zamawiający wymaga szybkiej i sprawnej reakcji na zgłaszane usterki, w czasie co najmniej
3h od jej zgłoszenia. Naprawa powinna nastąpić na koszt Wykonawcy.
Wystawa powinna zostać wykonana na podstawie projektu wykonawczego, który zostanie dołączony
do dokumentacji przetargowej. Na potrzeby szacowania dołączamy wizualizację:

Informacje dodatkowe:
1. Muzeum umożliwia obejrzenie przedmiotu zamówienia po wcześniejszym telefonicznym
lub e-mailowym umówieniu wizyty od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do
15:00. Kontakt: Paulina Szulist-Płuciniczak, pszulist@muzeum-wilanow.pl,

2. Wykaz załączników do niniejszego zapytania:
- formularz cenowy,
INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT
1. Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 20.12.2021 r., do godz. 12:00, na adres
e-mail: pszulist@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: DRHS.6010.21.PSP.2021.

