
 

 

Zapytanie ofertowe 
(dalej jako zapytanie) 
Miejscowość i data dokumentu: 
Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r. 
Zamawiający: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 
Dotyczy:  
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.: 
Wymiana kamer wraz z rejestratorem z dyskiem oraz monitorem stanowiących część monitoringu 
wizyjnego Muzeum Placu Króla Jana III w Wilanowie.  
Znak sprawy: DSO.2402.1.NB.2022 
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są podmiotami rosyjskimi w 
rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 
Ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach 
udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obejmuje również podwykonawców, 
dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy 
przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji.  
Uwaga: Podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zw. z art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 Rady Unii Europejskiej (UE) dotyczącym środków 
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
111 z 8.4.2022, str. 1), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym, przez ubieganie się o udzielenie 
zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji 
podlega karze pieniężnej do 20 000 000 zł. 
Treść informacji 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
1) W ramach usługi przewiduje się: 
wymianę sprzętu składającego się z 16 uszkodzonych kamer, w tym 5 obrotowych, 1 rejestratora z 
dyskiem oraz 1 monitora, stanowiących część istniejącego systemu monitoringu wizyjnego 
zainstalowanego w muzeum. Usługa będzie polegała na zdemontowaniu niedziałających kamer, a 
następnie zainstalowaniu w miejsce demontażu nowych kamer wraz z rejestratorem/rejestratorami z 
dyskiem i monitorem cctv.  
Przedmiot Zamówienia obejmuje: 



 

 

zamontowanie nowego sprzętu na miejscu już zdemontowanego i na istniejącym okablowaniu, 
zmieniając je jedynie w przypadku uszkodzenia; 
zamontowanie, zaprogramowanie oraz uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego ; 
wykonanie niezbędnej próby i pomiaru okablowania i sporządzenia z nich protokołów, które wraz z 
dokumentami gwarancyjnymi zamontowanych urządzeń przekazane zostaną Zamawiającemu jako 
załącznik do protokołu odbioru po zakończeniu prac montażowych;  
świadczenie usługi serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi.  
Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonania Przedmiotu Zamówienia celem uwzględnienia 
w oferowanej cenie wszystkich czynności oraz materiałów i urządzeń niezbędnych do właściwego 
wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
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) Wzór umowy zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 
3) Kod CPV:  
a) 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 
b) 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo 
c) 32333100-7 Rejestratory obrazu wideo 
2. Termin wykonania zamówienia : 
1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy 
2) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 60 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  

Łukasz Brutkowski, lbrutkowski@muzeum-wilanow.pl 
Norbert Beresiński, nberesinski@muzeum-wilanow.pl 

4. Opis warunków zamówienia 
4.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który 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 2 usługi (umowy) o łącznej wartości co 
najmniej 150 000 zł brutto, polegające na instalacji elementów monitoringu wizyjnego wraz z 
konfiguracją i uruchomianiem systemu, w tym co najmniej dla jednego obiektu wpisanego do 
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów. 

Wyjaśnienia: 
1) 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.  

2) 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 2022 r. poz. 840). 

3) Ewidencja zabytków zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840). 

4) Inwentarz muzealium zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 385). 

5) 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 osoby które poosiadają następujące uprawnienia i kwalifikacje:  
a) co najmniej 3 osoby posiadające wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia 

Technicznego, 
b) co najmniej 3 osoby posiadające Certyfikaty SEP do 1 KW - kategoria E  
c) co najmniej 3 osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe organizowane przez Narodowy 

Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z zakresu „Projektowanie, instalowanie i 
konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych”. 

Wyjaśnienia: 
1) 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, wraz ze skanami dowodu wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników 
Zabezpieczenia Technicznego, skanami Certyfikatów SEP do 1 KW kategorii E (odpowiednio do 
treści warunku), skanami dowodu ukończenia szkolenia podstawowego organizowanego przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z zakresu „Projektowania, instalowania i 
konserwacji systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych”. 

5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  
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 
2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w 

ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 
3) Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
4) 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: lbrutkowski@muzeum-wilanow.pl 

2) W tytule maila należy wpisać: Oferta - Znak sprawy: DSO.2402.1.NB.2022 
3) Termin składania ofert na adres podany w pkt 1) niniejszego ustępu: do dnia 07.07.2022 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 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 
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. 

8. Informacje dodatkowe: 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 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 prosimy dołączyć: 
a) wykaz wykonanych zamówień (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi określonemu  w 

ust. 4 pkt 4.1 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego, 

b) 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, 

c) informację RODO 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 z Wykonawcą. 
7) Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 
8) Zamawiający dopuszcza możliwość 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. 

9) 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.). 

10) 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.  

9. 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 

W imieniu Zamawiającego dokument zatwierdziła: 
Magdalena Całka Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 


