
 

Znak sprawy DAS.2402.18.1.PP.2022 
Warszawa,  21.09.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-
958 Warszawa, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej Zamawiającym lub Muzeum zaprasza do 
składania ofert w postępowaniu pn.: 
Usługa udrożnienia i oczyszczenia kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych na poziomie: parteru 
w budynku Figarni w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Znak sprawy 
DAS.2402.18.1.PP.2022  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1) Kod CPV:  

50712000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych 
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 
39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne  

2) Przedmiotem zamówienia  
• przygotowanie harmonogramu prac (do trzech dni od dnia podpisania umowy) 
• wyłączenie instalacji (zatrzymanie pracy central wentylacyjnych ), 
• zabezpieczenie powierzchni oraz wyposażenie w miejscach wykonywania prac ( zabezpieczenie 
folią itp.), 
• zaznaczenie ustawień położenia przepustnic na kanałach wentylacyjnych, 
• montaż klap rewizyjnych ( ilość niezbędna do prawidłowego wykonania zadania)  
• pomiar zapylenia przed czyszczeniem metodą grawimetryczną (Vacuum Test)  
• inspekcja wizualna instalacji wentylacyjnej (zdjęcia oraz filmy ze stanu kanałów oraz 
pozostałych elementów 
instalacji), 
• czyszczenie kanałów wentylacyjnych (metoda szczotkowania oraz sprężonego powietrza wraz z 
separacją zanieczyszczeń: kanały poziome oraz pionowe, 
• czyszczenie anemostatów/kratek wentylacyjnych / czyszczenie bez demontażu ramy, 
• czyszczenie przepustnic, tłumików itp., 
• ponowna inspekcja wizualna instalacji wentylacyjnej (porównanie z inspekcją przed 
czyszczeniem), 
• dezynfekcja instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej metodą fumigacji środkiem 
atestowanym przez PZH oraz Ministerstwo Zdrowia, 
• sprawdzenie oraz ponowne ustawienie przepustnic na kanałach wentylacyjnych, 
• wykonanie badań mikrobiologicznych (drożdże, pleśnie, bakterie tlenowe) – pobór oraz wyniki 
opracowane przez akredytowane laboratorium  
• pomiar zapylenia po czyszczeniem metodą grawimetryczną 
• uruchomienie instalacji, 
• przywrócenie pomieszczeń do stanu zastanego (odkurzanie, demontaż foli itp.) 
• sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej. 

3) Zamawiający umożliwia i zaleca Wykonawcom obejrzenie miejsca realizacji przedmiotu 
zamówienia w ramach oględzin i wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i miejscem 
realizacji zamówienia oraz jego otoczenia. 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie ustalenia terminu na oględziny i wizję lokalną jest: 
ppytka@muzeum-wilanow.pl  

4) Termin wykonania zamówienia:    

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-mechanicznych-instalacji-budynkowych-7566
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-klimatyzacyjne-5073
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wentylatory-i-urzadzenia-klimatyzacyjne-5071
mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl


 

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 28 października 2022 r. 

5) Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami: 
Piotr Pytka, ppytka@muzeum-wilanow.pl 

2. KRYTERIA OCENY OFERT 

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

Lp. Nazwa kryterium Waga % = pkt 

1. Cena łączna brutto (C)          100 

Sposób oceny ofert. 

Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium cena (C):    
Sposób obliczenia C: 

CENA-C (C) będą obliczane z zastosowaniem następującego wzoru: cena (brutto) najniższa C = iloraz 
najniższej ceny (brutto) i ceny (brutto) badanej oferty pomnożony przez  100. 

Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w ramach wyżej określonych 
kryterium oceny ofert, która nie podlega odrzuceniu a Wykonawca, który ją złożył nie podlega 
wykluczeniu z postępowania. 

3. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w 
niniejszym Zapytaniu ofertowym w zakresie zdolność techniczna lub zawodowa:  

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na oczyszczeniu/udrożnieniu kanałów 
wentylacyjnych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi wykaz usług (umów) o treści określonej w załączniku 
nr 3 do Zapytania Ofertowego, z załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi (umowy) były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: ppytka@muzeum-wilanow.pl  
W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: DAS.2402.18.1.PP.2022”  
Termin składania ofert: do 28 września 2022 r. do godz. 12:00 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać:  
1) Formularz oferty  
2) Wykaz usług 
3) Informację na temat przetwarzania danych osobowych 

Informacje dodatkowe: 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl


 

2) ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego, 

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

4) wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 
zawarcia umowy ze Wykonawcą. 

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

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez 
podania przyczyn. 

7) Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona w BIP. 
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 

błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W 
przypadku nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

9) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi 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./ (jeśli dotyczy).  

10) Niewypełnienie obowiązków, o których mowa w pkt. 9 będzie rozumiane przez zamawiającego, 
jako uchylanie się przed podpisaniem umowy.  

Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – rzut poziomy budynku Figarni 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz usług(umów) 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych osobowych 


