
 

Znak sprawy DAS.2402.20.1.PP.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dalej jako „zapytanie”) 

Miejscowość i data dokumentu: 
Warszawa, dnia 04.10.2022 r. 

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

Dotyczy:  

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie 
art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710), pn.: Prace prewencyjne w obrębie parteru i pierwszej kondygnacji dawnej słodowni 
należącej do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Znak sprawy DAS.2402.20.1.PP.2022  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) Kod CPV: 
92522200-8 Usługi ochrony budynków historycznych 

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 
90924000-0 Usługi usuwania grzybów 
77220000-8 Usługi impregnacji drewna 
90513600-2 Usługi usuwania osadów 
79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów 

2) Przedmiotem zamówienia  
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu oraz prac prewencyjnych w obrębie 

środkowej i zachodniej części parteru i zachodniej części pierwszej kondygnacji dawnej 
słodowni należącej do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, znajdującej się terenie tzw. 
Folwarku Zachodniego na działce nr ewid. 2/7,obręb 1-05-53, identyfikator działki: 
146516_8.0553.2/7 położonej w Warszawie przy ul. St. Kostki Potockiego 7/11 w Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy wraz z wykonaniem dokumentacji tych prac. 

b) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
c) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik 

nr 2 do Zapytania ofertowego. 
d) 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  

3) Termin wykonania zamówienia: 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy 
jednak nie później niż do dnia 9 grudnia 2022 r. 

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

2. KRYTERIA OCENY OFERT 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ochrony-budynkow-historycznych-9358
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-naprawcze-i-konserwacyjne-7366
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-usuwania-grzybow-9264
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-impregnacji-drewna-8677
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-usuwania-osadow-9096
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-dokumentow-8726
mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl
mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl


 

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 zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia 
skieruje co najmniej jedną osobę posiadającą stosowne wykształcenie tj.: ukończone studia 
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (zgodnie z ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 
1117, 1459) na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub konserwacji zabytków. 

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz 
z informacjami na temat ich, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - o treści określonej w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. 

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.2402.20.1.PP.2022”  

Termin składania ofert: do 10 października 2022 r. do godz. 12:00 

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

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

Informacje dodatkowe: 
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
2) ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 4 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: 

 przedstawić dowód potwierdzający wykształcenie osoby o której mowa w ust. 3 Zapytania 
ofertowego, 

 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 – opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz osób 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – formularz oferty  
5) Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Dokument zatwierdził 
Piotr Górajec Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 


