
 
 

Znak sprawy DAS.2402.22.1.PP.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(dalej jako „zapytanie”) 

Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 10.10.2022 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.: Dostawa pięciu sztuk urządzeń wytwarzających parę wodną, demontażu starych 
urządzeń, montażu i uruchomieniu nowych urządzeń zlokalizowanych w piwnicy budynku Pałacu, 
Pergoli Południowej oraz budynku Markoniówki z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 
10/16 w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Znak sprawy DAS.2402.22.1.PP.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 zapytania ofertowego 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1) Kod CPV:  

31161700-9 Części generatorów parowych  

2) Przedmiotem zamówienia  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/czesci-generatorow-parowych-2137


 
 

Zamawiający dysponuje systemem nawilżania Nordmann AT4. Do tego typu urządzeń muzeum 
posiada na stanie części eksploatacyjne tj. zbiorniki, zawory itp., są to również urządzenia 
kompatybilne z zainstalowanymi w pałacu centralami wentylacyjnymi firmy VTS. 
Obecnie działające nawilżacze parowe Nordmann AT4 zainstalowane są w podziemiach pałacu: 
skrzydło północne 1 szt., korpus główny 2 szt. Budowla - Pergola południowa podziemia: 1 szt. 
Budynek Markoniówka podziemia 1 szt. 

 Zmawiający wymaga dostarczenia do muzeum, zamontowania i uruchomienia nawilżaczy 
parowych w ilości 5 szt. Nordmann AT4 lub równoważne, zlokalizowanych w piwnicy budynku 
Pałacu, Pergoli Południowej oraz budynku Markoniówki z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki 
Potockiego 10/16 w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, po uprzednim zdemontowaniu 
wyeksploatowanych urządzeń parowych Nordmann AT4. 

Parametry urządzeń (właściwości): 

- SC-System 
- zdalny wskaźnik pracy i alarmów 
- menu w języku polskim 
- Interfejs RS485 z protokołem Modbus 
- szyny montażowe 
- zaciski 
- co najmniej 5 liniowy wyświetlacz graficzny 
- poziom programowania, serwisowania  i informacji 
- regulowany tryb odkamieniania 
- wbudowany regulator wilgotności PI 
- możliwości autodiagnostyczne 
- zdalny wskaźnik pracy  i alarmów RFI 
- system zarządzania budynkiem (BACnet IP / Lon Works) 

Prace należy wykonywać w godzinach pracy muzeum tj. od godz. 7.30 do godz. 15.00.  
Zdemontowane urządzenia należy przekazać Zamawiającemu.  
Zamawiający wymaga aby demontować stare i montować nowe urządzenia pojedynczo, tak aby 
jak najbardziej ograniczyć zakłócenia parametrów wilgotnościowych w salach ekspozycyjnych 
muzeum. 

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:    
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  od dnia podpisania umowy 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 30 listopada 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: 
Cena łączna brutto (C) – 100 % 

Sposób oceny ofert. 

mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl
mailto:ppytka@muzeum-wilanow.pl


 
 

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, 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 dostawy wraz z montażem nawilżaczy parowych  w 
budynkach. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi wykaz dostaw (umów) o treści określonej w załączniku 
nr 2 do Zapytania Ofertowego, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy (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.2402.22.1.PP.2022”  

Termin składania ofert: do 14 października 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 
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 – wykaz dostaw (umów) 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy 
4) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

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


