
 

Warszawa, dnia  7 lutego 2022 r. 

Zapytanie ofertowe 

Spis treści 
Zapytanie ofertowe ....................................................................................................................................... 1 

Zamawiający.............................................................................................................................................. 2 

Tryb udzielenia zamówienia ..................................................................................................................... 2 

1. Opis przedmiotu zamówienia ........................................................................................................... 2 

2. Termin wykonania zamówienia : ...................................................................................................... 2 

4. Warunki udziału w postępowaniu .................................................................................................... 2 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty .............................. 4 

6. Miejsce i termin składania ofert: ...................................................................................................... 4 

7. Informacje dodatkowe: ..................................................................................................................... 4 

8. Załączniki: .......................................................................................................................................... 5 

 

  



 

Zamawiający 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 

Tryb udzielenia zamówienia  

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022r. poz. 
25), pn.:  

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu pn. „Przebudowa części 
północnego skrzydła pałacu w Wilanowie w ramach zadania zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych na trzech kondygnacjach”, Znak sprawy DI.2402.2.KK.2022 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Kod CPV:  

71240000 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego 
oraz we Wzorze umowy zawarty w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. 

2. Termin wykonania zamówienia : 

2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  od dnia podpisania umowy 
2.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia zakończenia realizacji robót 

budowlanych w zakresie Projektu , czyli z dniem podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót i usług realizowanych przez Wykonawcę robót. 

Szacowany termin zakończenia usług realizowanych przez Wykonawcę robót – 
30.06.2023 r. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  

Katarzyna Kuśmierska, e-mail: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl  

4. Warunki udziału w postępowaniu  

4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie 
ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 3 usługi (umowy) 
o łącznej wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, polegających na sporządzeniu  
dokumentacji projektowej (obejmującą co najmniej projekt budowlany i projekt 
wykonawczy), w tym co najmniej dla jednego obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealium. 
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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.  

Rejestr zabytków - zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.). 

Inwentarz muzealium - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 902, z 2021 r. poz. 1641). 

Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi wykaz 
zamówień (umów) stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego z załączeniem dowodów 
określających, czy zamówienie to zostało wykonane w sposób należyty. Dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane. 

4.2 O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli wykaże, iż do realizacji 
przedmiotu zamówienia skieruje 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). 

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 2021 r. poz. 1646 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 
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. 

Na spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem 
oferty przedstawi Wykaz osób skierowanych do realizacji usługi stanowiący załącznik nr 3 do 
Zapytania ofertowego. 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  

5.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena” (C):  Sposób obliczenia 

(liczba punktów oferty ocenianej) = (cena ryczałtowa(brutto) najniższa/ cena ryczałtowa 
(brutto) badanej oferty)*100 

5.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość  punktów 
w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 

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

6. Miejsce i termin składania ofert:  

6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl  
6.2. W tytule maila należy wpisać: Oferta - Znak sprawy: DI.2402.2.KK.2021 
6.3. Termin składania ofert: do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 12:00  

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 prosimy dołączyć: 

7.3.1. wykaz wykonanych usług (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi 
określonemu  w ust. 4 pkt 4.1 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w 
załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

7.3.2. wykaz osób w zakresie odpowiadającym warunkom określonym w ust. 4 pkt 4.2 
niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego 
zapytania ofertowego, 
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7.3.3. informację RODO o treści określonej w załączniku nr 6 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 zamówienia w 
każdym czasie bez podania przyczyn. 

7.8. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona na stronach BIP Muzeum. 

8. Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz osób 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz usług (umów) 
5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
6) Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – informacja RODO 

 


