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Warszawa, dnia 14.02.2023 r. 

Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogło-
szeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu 
przeprowadzenia zamówienia publicznego. 
1. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do założenia oferty cenowej dotyczącej 

przedmiotu zamówienia pn.: 
“Opracowanie trzech odrębnych dokumentacji specjalistycznych w zakresie:  

A) Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Podstarościego’, znajdującego się 
na  działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6A w Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z przekazaniem autorskich 
praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, 
kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 
prawomocnego pozwolenia na budowę. 

B) Projekt budowlany i wykonawczy remontu dachu budynku ‘Dom Roszkowskiego’, znajdującego się 
na działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6 w Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z przekazaniem autorskich 
praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robot, 
kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 
prawomoc-nego pozwolenia na budowę. 

C) Projekt budowlany I wykonawczy remontu dachu budynku gospodarczego ‘Holendernia’, znaj-
dującego się na  działce o nr ew. 21 z obrębu 1-05-53 przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 6A w 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z przeka-
zaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego 
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), przekazaniem decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i prawomoc-nego pozwolenia na budowę.” 

2. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 
1) Szczegółowy zakres: 

Szczegółowy Opis  Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania cenowego 
2) Klasyfikacja CPV: 

71220000-6: Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71355000-1: Usługi pomiarowe 
79933000-3: Usługi towarzyszące usługom projektowym 

3. Informacje dotyczące składania ofert cenowych 

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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2) Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 28.02.2023 r., do godz. 12:00, na adres  
e-mail: kkusmierska@muzeum-wilanow.pl w formie wypełnionego formularza cenowego stanowią-
cego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
W tytule maila należy wpisać: Szacowanie wartości, znak sprawy: DI.2401.1.KK.2023 

4. Wykaz załączników do niniejszego zapytania: 

1) Załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Opis Przedmiotu Zamówienia 
2) Załącznik nr 2 do zapytania cenowego – Formularz cenowy 


