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Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia 

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. Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej 

wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego. 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej 

dotyczącej wykonania usługi polegającej na:  

Dostawa i montaż wolnostojącego, tymczasowego zadaszenia dziedzińca oraz dostawa i 

montaż podestu strefy biletowej wraz przeniesieniem i montażem w podeście istniejących 

bramek biletowych wraz z wykonaniem i podłączeniem  infrastruktury elektrycznej i 

teletechnicznej zasilającej bramki biletowe w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 

1.1 Cel planowanej inwestycji. 

Celem planowanej inwestycji jest wydzielenie strefy biletowanego dla zwiedzających Muzeum  

oraz zapewnienie w zakresie strefy biletowej oczekującym na wejście, a także urządzeniom 

bramek biletowych ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. 

 

1.2 Otoczenie oraz istniejące zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji. 

a) Teren, przeznaczony do dostawy i montażu tymczasowego zadaszenia dziedzińca wraz z  

podestem i urządzeniami strefy biletowej, znajduje się pomiędzy dwoma zabytkowymi 

obiektami zabytkowymi, wyznaczającymi obszar lokalizacji inwestycji pomiędzy południową 

elewacją budynku Kordegardy a północną elewacją budynku Stajni, na części działki 17/4 z 

obrębu 1-05-52, w dz. Wilanów, w Warszawie, przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16.  

b) Wejście do strefy biletowej na terenie Muzeum będzie realizowane przez istniejącą bramę 

wjazdową (w pobliżu pomieszczenia Wartowni).  

c) Obszar planowanej inwestycji jest zagospodarowany nawierzchnią utwardzoną rozbieralną, 

z wydzieloną częścią chodnikową z płyt i częścią jezdną z cegły posadzkowej.  

d) Teren planowanej inwestycji jest wyposażony w infrastrukturę techniczną, w tym 

kanalizację deszczową. 

 

1.3 Szczegółowe wytyczne wykonania przedmiotu zamówienia. 

a) Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu wykonawczego tymczasowego 

zadaszenia dziedzińca oraz podestu strefy biletowej wraz z wkomponowanymi istniejącymi 

bramkami biletowymi oraz projektu wykonawczego infrastruktury elektrycznej i 

teletechnicznej bramek biletowych i systemu telewizji dozorowej CCTV. 

b) Dostawa i montaż zadaszenia. 

Specyfikacja: 

- wys. strefy wejścia między 2,5 - 2,8 m w świetle, licząc od powierzchni podestu; 
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- dach: dwuspadowy (kierunki: północ - południe) z funkcją mechanicznego obniżania do 

wysokości tuż nad urządzenia bramek biletowych 

- materiał: konstrukcja stelażu zadaszenia - z aluminium, malowana proszkowo na wybrany 

kolor przez Zamawiającego; pokrycie dachu - tkanina odporna na wszelkie warunki 

atmosferyczne w tym promienie UV oraz deszcz/śnieg, z możliwością doboru koloru materiału 

do kolorystyki elewacji budynków, zaimpregnowana, odporna na rozdarcia, odporna na 

zabrudzenia, przebarwienia i spękania  

- należy uwzględnić w ofercie dostarczenie czterech ścian z materiału jak pokrycie dachu, z 

systemem montażu do stelażu konstrukcji zadaszenia 

Uwaga: 

- Zamawiający informuje o braku możliwości mocowania stelażu konstrukcji zadaszenia do 

istniejącego podłoża, 

- podstawy słupów konstrukcji zadaszenia wraz z balastem powinny zostać ukryte pod 

konstrukcją podestu lub poprzez wykonanie maskownic z materiału równoważnego jak 

podest, 

- Zamawiający informuje o braku możliwości ustawienia podpór słupów oraz podstaw słupów 

na chodniku, biegnącym wzdłuż elewacji budynku Kordegardy, 

- w ofercie należy uwzględnić wykonanie projektu zadaszenia przez projektanta w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, w celu oszacowania koniecznego minimalnego spadku połaci 

zadaszenia, zapewniającego  uniknięcie zalegania śniegu, oszacowania przekroju słupów 

zadaszenia, itd., 

b) Dostawa i montaż podestu poniesionego nad posadzką dziedzińca.  

Specyfikacja:  

- wys. podestu: około ~ 8 cm (wynikowo – przy uwzględnieniu wysokości podstawy urządzeń 

bramek biletowych, przeznaczonych do ukrycia pod posadzką podestu). Uwaga: odrębnie 

należy analizować wysokość podestu/maskownic w strefie zakrywającej podstawy słupów 

zadaszenia wraz z balastem;  

- powierzchnia podestu pod zadaszeniem: ~ 7,5 m x 5 m + powierzchnia niezbędna do 

maskowania podstawy słupów wraz z balastem po bokach podestu (północ / południe) 

- najazdy na podest, o nachyleniu umożliwiającym swobodny wjazd na podest wózkom 

inwalidzkim, wózkom dziecięcym, itp., na całej długości dwóch dłuższych boków podestu 

(wschód / zachód)  

- materiał: deska / deska kompozytowa, antypoślizgowa, w kolorze zaakcpetowanym przez 

Zamawiającego. 

Uwaga:  

- w podest mają zostać wmontowany moduł istniejących urządzeń 4 szt. bramek biletowych,  

o łącznym wymiarze ~ 4,0 m x 0,8 m,  

- konstrukcja podestu ma uwzględniać obudowę podstaw słupów zadaszenia wraz z balastem, 

zapewniając ich niewidoczność spod podestu, z każdej strony,  

- w konstrukcji podestu należy uwzględnić występujące nierówności istniejącej nawierzchni, w 
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tym jej spadki w kierunku istniejącego rynsztoku nawierzchni, przechodzącego przez obszar 

planowanej inwestycji 

- system podestu podniesionego ma umożliwiać bezkolizyjne doprowadzenie niezbędnych 

instalacji do poszczególnych urządzeń bramek biletowych, kamer, oświetlenia. 

c) transport, montaż i podłączenie instalacji urządzeń bramek biletowych 

- wszelkie prace odłączenia instalacji, demontażu urządzeń, transportu, ponownego montażu 

w podeście, podłączenie i skonfigurowanie urządzeń należy wykonywać we współpracy i w 

porozumieniu z serwisem technicznym urządzeń bramek biletowych, współpracującym z 

Zamawiającym 

- należy przygotować schemat wykonawczy oraz wykonać instalację elektryczną i 

teletechniczną dla strefy biletowej w oparciu w oparciu o ustalenia schematu, 

zaakceptowanego przez Zamawiającego  

- Zamawiających informuje, że podłączenie do instalacji elektrycznej i teletechnicznej jest 

możliwe w piwnicy budynku Stajni, pod pomieszczeniami Wartowni, w pobliżu strefy biletowej 

(proponowany schemat ideowy instalacji w Załączniku nr 3)    

- instalacje elektryczne i teletechniczne na odcinku od strefy biletowej do budynku Stajni 

powinny zostać ukryte w systemowych bezpiecznych korytach, odpornych na ruch pieszy oraz 

jezdny   

d) dodatkowe wytyczne: 

- wszystkie prace powinny zostać wykonane w technice odwracalnej, bez demontażu 

istniejących elementów architektury 

- Zamawiający udostępnia wstępny schemat koncepcji lokalizacji strefy biletowej (Załącznik nr 

2)  

1.4 Planowany termin realizacji: w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.   

 

2. Informacje dotyczące składania ofert cenowych  

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2) Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 19.08.2022 r., do godz. 12:00, na adres e-

mail: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl, w formie wypełnionego formularza cenowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

3) W tytule maila należy wpisać: Szacowanie wartości, znak sprawy: DI.2402.3.KK.2022 

 

3. Wykaz załączników do niniejszego zapytania:  

1) Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

2) Załącznik nr 2 - Wstępny schemat koncepcji lokalizacji strefy biletowej (załącznik graficzny) 

3) Załącznik nr 3 – Wstępny schemat ideowy podłączenia instalacji elektrycznej i 

teletechnicznej (załącznik graficzny) 
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