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ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dalej jako „zapytanie”) 

Miejscowość i data dokumentu:  

Warszawa, dnia 13.03.2023 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 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710, 1812, 1933, 2185), pn.: „Usługa usługi serwisowania (konserwacji) systemów sygnalizacji 
włamania i napadu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. Znak sprawy: 
DDC.2402.13-1.LB.2023 

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. 

1. Treść zapytania ofertowego:  

1.1. Kod CPV:  

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 

1.2. Opis przedmiotu zamówienia  

1.2.1. Wykonanie usługi serwisowania (konserwacji) systemów sygnalizacji włamania i 
napadu, na które składają się: 

A. System sygnalizacji włamania i napadu z elementami sygnalizacji zalania oparty jest na: 

a) 4 szt. central Sintony 410 (oprogramowanie do central musi posiadać Wykonawca); 
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b) 4 szt. klawiatury SAK-51; 

c) 1 szt. komputer PC z oprogramowaniem do wizualizacji „Graviss”; 

d) 4 szt. zasilaczy zewnętrznych SAP 20; 

e) 110 szt. ekspanderów SAT-11; 

f) 6 szt. separatorów/wzmacniaczy SAR11; 

g) 27 ekspanderów kanałów MCX-8; 

h) 26 odbiorników MCR-308; 

i)  170 czujek MCPIR – 3000; 

j)  20 czujek MCT-550; 

k)  40 czujek SPD-1000; 

l)  10 szt. piloty MCT 201; 

m)  8 szt. pilotów MCT-302; 

n)  6 detektorów zbicia szyby MCT-501; 

o)  50 czujek przewodowych PIR oraz innych drobnych elementów sterujących i 
wykonawczych wraz z okablowaniem. 

B. Dwa autonomiczne zestawy Power Max z zasilaczami pulsar 17 Ah wraz z 32 czujkami 
bezprzewodowymi oraz pozostały osprzęt umożliwiający działanie systemu, umieszczone w salach 
pałacu, powyższe systemy włączone są poprzez czujkę MCPIR 3000 do central Sintony 410, 

C. Jeden autonomiczny zestaw Power Max z zasilaczem pulsar 17 Ah wraz z 10 czujkami 
bezprzewodowymi oraz pozostały osprzęt umożliwiający działanie systemu w Gajówce z 
przesyłem sygnałów poprzez GSM, 

D. Jeden autonomiczny zestaw Satel z klawiaturą i 5 czujkami PIR (centralka Nr 3) umieszczony w 
Wielkiej Grotarni, 

E. System zewnętrznej ochrony obwodowej na który składa się: 

a) Cztery bariery aktywne, centralka NR 1 Satel INTEGRA zainstalowana w pobliżu tych 
barier oraz pozostały osprzęt umożliwiający działanie systemu, w którego skład wchodzi 
między innymi sygnalizator wizualno-dźwiękowy, rozdzielnia elektryczna w szafce itp., 
włączony w/w. centrali Satel INTEGRA 

b) Sześć barier zewnętrznych firmy Siemens IS 392 sterowane centralką Nr 2 Satel INTEGRA 
umieszczoną w budynku Stajni z wizualizacją na mapie synoptycznej, wraz z serwisem tej 
centralki oraz mapy synoptycznej, 

c) Czterysta mb kabla sensorycznego ułożonego wokół bryły Pałacu wraz ze sterownikiem  
Omnitrax oraz pozostałym osprzętem umożliwiającym działanie systemu z wizualizacją 
poprzez ww. centralę Satel nr 2 i mapę synoptyczną 

F. System sygnalizacji włamania w budynku Markoniówki: 

a) centrala Sintony 410; 

b) 1 szt. komputer PC z oprogramowaniem do wizualizacji „Komplex 3D”; 

c) ok. 60 czujek PiR. 

G. Pozostałe systemy 
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a) System Satel (ABAX) w Budynku Stajni; 

b) System Satel w Villa Intrata; 

c) System PowerMax Kontener III; 

d) System Satel w Kontenerze - Pracownia Malarstwa; 

e) System Satel (ABAX) w Budynku Oranżerii na piętrze; 

f) System Satel w budynku Holendernia- 8 stref, 8 pilotów, 20 czujek PiR. 

g) Satel Integra w budynku Kuchni składający się z : 

h) modułów KD,53 czujki SSWiN,5 paneli, 6 sygnalizatorów  

i) System indywidualnej ochrony Piccolo składający się z sześciu Odbiorników oraz  ok. 80 
czujek 

H. Wymagany Zakres prac konserwacyjnych: 

Usługa polega na przeprowadzaniu planowych prac konserwacyjnych, usuwaniu awarii 
eksploatacyjnych w systemie oraz usuwaniu awarii spowodowanych przez Zamawiającego. 

a) Przeprowadzeniu co najmniej dwóch przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku, całego 
systemu w zakresie: 

 sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń wchodzących w skład 
systemu SSW 

  przeprowadzenia czyszczenia i regulacji urządzeń elektronicznych, smarowania i 
podmalowania elementów zasilania i elementów mechanicznych w tym również obudów. 

1. Sprawdzenia i pełna konserwacja akumulatorów i baterii; 

2. Sprawdzenia stanu izolacji przewodów oraz przeglądów puszek połączeniowych; 

3. Sprawdzenia połączeń giętkich; 

4. Sprawdzenia układów przeciw sabotażowych poszczególnych urządzeń; 

5. Sprawdzenie poprawności działań każdego urządzenia transmisji alarmu z centrum 
odbiorczym; 

6. Sprawdzenia sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu; 

7. Sprawdzenie właściwego sterowania systemem poprzez oprogramowanie Graviss łącznie 
z dokonaniem koniecznych zmian programowych wynikających ze zmiany położenia 
czujki indywidualnej ochrony, zamiany usytuowania czujki PIR itp.; 

8. Archiwizacja oprogramowania – bazy danych central Sintony 410 oraz systemu Graviss 
jak również dokonania inwentaryzacji opisów zgodnych z aktualnym stanem i zgłoszenie 
potrzeby zmiany zamawiającemu; 

Wszystkie materiały i sprzęt czy mierniki jak również konieczne oprogramowanie niezbędne do 
wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca. 

Po wykonaniu konserwacji sporządzony zostanie protokół odbioru usługi oraz dokonywany zapis 
konserwacji w książce systemów alarmowych. 

Wykonanie korekty ilości systemów oraz ich składników. 

b) usuwanie  awarii w systemie obejmującej: 

1. wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu; 
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2. W razie potrzeby dostarczenie i wymiana akumulatorów i baterii; 

3. dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego (w przypadku braku 
możliwości naprawy sprzętu w miejscu jego zainstalowania); 

4. wykonania naprawy sprzętu; 

5. dostarczenia sprzętu do miejsca jego użytkowania po usunięciu przyczyny awarii; 

6. zainstalowania sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zainstalowany sprzęt, 
w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w miejscu użytkowania. 

c) usuwanie uszkodzeń w systemie spowodowanych przez Zamawiającego  

 Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 takich uszkodzeń w okresie trwania umowy. 

  W trybie jak wyżej musi być potwierdzone wcześniejszym protokołem potwierdzonym 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 Po wykonaniu usunięcia każdej awarii każdorazowo będzie sporządzany protokół 
odbioru usługi oraz dokonywany zapis czynności w książce systemów alarmowych 
założonej przez Wykonawcę. 

 Ewentualne konieczne wymiany urządzeń nie stanowią umowy serwisowej i będą 
realizowane w innym trybie przez Zamawiającego. 

 Reakcja Wykonawcy, na zgłoszenie każdej awarii powinna nastąpić nie później niż 4 
godz. od zgłoszenia. 

1.2.2. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, który 
stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. 

1.2.3. Usługa musi być wykonywana zgodnie z: 
a) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1995). 
b) Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 

2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i 
innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 r. Nr 
poz. 1240). 

2. Termin wykonania zamówienia: 
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2024 r. 

3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:  
Łukasz Brutkowski, lbrutkowski@muzeum-wilanow.pl 

Norbert Beresiński ,nberesinski@muzeum-wilanow.pl 

4. Opis warunków zamówienia: 
4.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu:  
4.1.1. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:  
4.1.1.1. w zakresie doświadczenia Wykonawcy: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował, minimum dwa zamówienia (umowy) 
polegające na serwisowaniu (konserwacji) systemów sygnalizacji włamania i napadu w 
budynkach lub na terenie wpisanych/m do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub 
inwentarza muzealiów na łączną kwotę co najmniej 30 000 zł brutto. 

Wyjaśnienia: 
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a) przez jedno zamówienie (umowę) należy rozumieć zamówienie (umowę/usługę) zawierające w 
swoim zakresie czynności wymienione w ust. 4.1.1. pkt 4.1.1.1 niniejszego zapytania ofertowego i 
świadczone na rzecz jednego Zleceniodawcy/Zamawiającego  (przez jednego 
Zleceniodawcę/Zamawiającego, Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne 
podmioty); 

b) rejestr zabytków zgodnie z art. 7 -9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840); 

c) ewidencja zabytków zgodnie z art. 21-22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840); 

d) inwentarz muzealiów zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 385); 

e) wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu 
w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu 
NBP na dzień zamieszczenia zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotowego postępowania na 
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego.  

4.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej: 

4.1.1.2.  w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą 
uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym, 
że dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi następujące uprawnienia:  

a) Instalatorskie Satel; 
b) Poświadczenia Dystrybutora, że skierowane osoby do realizacji zamówienia są 

przeszkolone w serwisie i konserwacji systemu Piccolo. 
c) Jedna z osób skierowanych do realizacji  zamówienia  posiada ukończony 

specjalistyczny kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów 
zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych organizowany 
przez NIMOZ; 

d) Skierowane osoby do realizacji zamówienia muszą posiadać wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; 

e) Skierowane osoby do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia SEP do 1 kV. 

4.1.3. dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję 
MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego  

4.1.4. dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:  

Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienie na kwotę minimum 100.000,00 zł 
lub wyżej. 

5. W celu potwierdzenia spełniana przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca, wraz z ofertą przedstawi:  
a) wykaz zamówień (umów) o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania 

ofertowego, z załączeniem dowodów określających czy te zamówienia (umowy) zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia (umowy) były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,  

b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia o treści określonej w załączniku nr 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów potwierdzających posiadanie przez 
wskazane osoby wymaganych uprawnień oraz doświadczenia. 

c) Aktualną koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia 
technicznego  

d) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego. 

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  
6.1. Cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia „CENA-C” (C) – 100% 

1%=1pkt  
6.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „Cena-C” (C):  
6.3. Sposób obliczenia C: (C) liczba punktów oferty ocenianej = (cena ryczałtowa(brutto) 

najniższa/ cena ryczałtowa (brutto) badanej oferty)*100. 
6.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów 

w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert. 
6.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7. Miejsce składania ofert: 
Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: lbrutkowski@muzeum-wilanow.pl, 
nberesinski@muzeum-wilanow.pl. 
W tytule maila należy wpisać: „Oferta – Serwis systemów 2023” 

8. Termin składania ofert: do dnia 20.03.2023 r. do godz. 16:00 

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

10. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego.  

11. Do oferty prosimy dołączyć:  
a) wykaz wykonanych zamówień  (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi określonemu 

w ust. 4.1.1. pkt. 4.1.1.1. niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 
2 do niniejszego zapytania ofertowego,  

b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym warunkom 
określonym w ust. 4.1.2.pkt. 4.1.1.2. niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w 
załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,  

c) Aktualną koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia 
technicznego  

d) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
określoną przez zamawiającego. 

e) informację RODO o treści określonej w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  
12. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji 

zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

mailto:lbrutkowski@muzeum-wilanow.pl
mailto:nberesinski@muzeum-wilanow.pl
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13. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących lub 
błędnych dokumentów (zawierających błędy) lub wyjaśniania treści złożonych dokumentów. W 
przypadku niezłożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, oferta podlega odrzuceniu. 

14. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do 
zawarcia umowy ze Wykonawcą.  

15. Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi (jeśli dotyczy) 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.). 

16. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 
ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę,  chyba że 
Zamawiający unieważni postępowanie. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć: 
dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub niewypełnienie obowiązków o których mowa w pkt. 15 
niniejszego ustępu.  

17. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego 
załącznik do zapytania ofertowego.  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zamówienia w każdym czasie 
bez podania przyczyn.  

19. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona na stronach BIP Muzeum. 
20. Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego –formularz oferty, 
2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wykaz zamówień (umów), 
3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego –wykaz skierowanych osób, 
4)  Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – informacja RODO 
5)  Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy. 

Dokument zatwierdził 
Paweł Jaskanis Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

FORMULARZ OFERTY 

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 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
1710, 1812, 1933, 2185), pn.: „Wykonanie usługi serwisowania (konserwacji) systemów sygnalizacji 
włamania i napadu, na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie” 

Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 
02-958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, 
REGON 010956038 

Wykonawca (wykonawcy wspólnie) ubiegający się o udzielenie zamówienia  
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu OFERTY 
należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

Wykonawca nr 1: 

Nazwa: 

NIP: 

Kod pocztowy i miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu: 

Województwo: 

Kraj: 

e-mail: 

Numer telefonu: 

Adres internetowy (URL): 

Wykonawca nr 2: 

Treść oferty 

1. Składając ofertę w ramach ww. zamówienia publicznego, oferujemy wykonanie zamówienia: 
[Kryterium – „CENA-C”] za cenę całkowitą wynoszącą: 

netto: …zł; 

VAT: …%; 

brutto: … zł, 

2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 
Akceptujemy w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia Zapytania ofertowego wraz z załącznikami. 
Jednocześnie oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego zamówienia 
zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z treścią wzoru umowy. W cenie 
naszej oferty zostały zawarte wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca 
z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości zamówienia, zysk oraz wszelkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz 
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pozostałe składniki cenotwórcze. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
108 ust. 1 i 109 ust. 1. pkt. 4) i 7) ustawy Pzp oraz 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). 

3. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych warunki płatności zostały przez nas 
zaakceptowane. 

5. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni.  
7. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w 

naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego 
w formie pisemnej. 

8. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …, 
niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 
chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Wyjaśnienia: 

art. 13 lub art. 14 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są (należy wymienić enumeratywnie nazwę dokumentów i 
oświadczeń będących załącznikami do Oferty): 

Uwaga:  

Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy. Punkty oświadczenia które nie dotyczą 
Wykonawcy, należy przekreślić. 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (UMÓW) 

Dotyczy: 

Zamówienie publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane 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, 1812, 1933, 2185), pn.: „Wykonanie usługi serwisowania (konserwacji) systemów 
sygnalizacji włamania i napadu, na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie” 

Nazwa: 

NIP: 

Adres (ulica, numer budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy): 

Lp
. 

Nazwa 
zamówienia 
(umowy) 

Przedmiot 
zamówienia 
(umowy) 
Informacje 
pozwalające na 
dokonanie oceny 
spełniania 
warunku udziału 
w 
przedmiotowym 
postępowaniu, 
opisanego w ust. 
4.1.1. pkt. 
4.1.1.1. 
Zapytania 
ofertowego 

Data 
wykonania/ 
wykonywani
a 
zamówienia(
umowy) 
(dzień, 
miesiąc, rok) 

Czy przedmiot 
zamówienia 
(umowy) 
wykonywany 
był/jest w 
budynkach lub 
na terenie 
wpisanych/m 
do rejestru 
zabytków lub 
ewidencji 
zabytków lub 
inwentarza 
muzealiów 

Wartość 
brutto 
zamówieni
a (umowy) 
zgodnie z 
zawartą 
umową 

Nazwa i 
adres 
podmiotu, 
na rzecz 
którego 
zamówieni
e (umowy) 
zostały 
wykonane 

Doświadcz
enie 
własne/ 
Doświadcz
enie 
innego 
podmiotu 
(podać 
nazwę 
Wykonaw
cy lub 
innego 
podmiotu, 
który 
wykonał 
dane 
zamówieni
e (umowę) 

1.    TAK/NIE (nie 
potrzebne 
skreślić) 

   

2.    TAK/NIE (nie 
potrzebne 
skreślić) 

   

Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy. 
Uwaga: 

1) do wykazu wykonanych zamówień (umów), dla każdej pozycji tabeli, należy dołączyć dowody 
określające, czy te zamówienia (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
zamówienia (umowy) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy 

2) Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy.  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: 

Zamówienie publicznego 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710, 1812, 1933, 2185), pn.: Wykonanie usługi serwisowania (konserwacji) systemów 
sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanych na terenie  Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie” 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: 

NIP: 

Adres (ulica, numer budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy): 

Lp. Imię i 

nazwisko 

 

Kwalifikacje 

zawodowe 

(wykształce

nie)  

Należy 

podać 

informacje 

pozwalające 

na 

dokonanie 

oceny 

spełniania 

warunku 

udziału w 

przedmioto

wym 

postępowan

iu, 

opisanego w 

ust. 4.1.2. 

pkt. 4.1.1.2. 

Zapytaniu 

ofertowym 

Czy 
wykazana 
osoba 
posiada 
uprawnien
ia 
Instalators
kie Satel? 
 

Czy 
wykazan
a osoba 
jest 
przeszkol
ona w 
serwisie i 
konserw
acji 
systemu 
Piccolo? 
 

Czy 
wykazana 
osoba 
posiada 
ukończony 
specjalisty
czny kurs 
projektow
ania, 
instalowan
ia i 
konserwac
ji 
systemów 
zabezpiecz
enia 
elektronicz
nego w 
muzeach i 
obiektach 
zabytkowy
ch 
organizow
any przez 
NIMOZ? 
 

Czy 

wykazana 

osoba 

wpisana 

jest na 

listę 

kwalifikow

anych 

pracownik

ów 

zabezpiecz

enia 

techniczne

go? 

Czy 

wykazan

a osoba 

posiada 

uprawnie

nia SEP 

do 1 kV? 

Informacja o 

podstawie 

dysponowani

a tymi 

osobami 

1)   TAK/NIE 

(skreślić 

nie 

potrzebne) 

Podać 

numer 

……. 

TAK/NIE 

(skreślić 

nie 

potrzebn

e) 

Numer 

poświadc

zenia 

TAK/NIE 

(skreślić 

nie 

potrzebne) 

Podać 

datę 

ukończeni

a 

TAK/NIE 

(skreślić 

nie 

potrzebne) 

Numer 

wpisu ….. 

TAK/NIE 

(skreślić 

nie 

potrzebn

e) 

Nr 

uprawnie

ń……….. 
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Dystrybu

tora …….. 

 

 

kursu…….. 

2)         

 

Na dowód czego zamieszczamy stosowne kserokopie  

Uwaga: 

Dokument powinien posiadać datę sporządzenia oraz być opatrzony podpisem osoby(osób) 
uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy.  
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

INFORMACJA na temat przetwarzania danych osobowych 

(przez Muzeum w związku z zawarciem i realizacją przedmiotu zamówienia) 
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej Muzeum) z siedzibą przy ul. 
Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować 
poprzez: adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl, telefonicznie: lub pisemnie na adres siedziby 
wskazany powyżej.  

2. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: 
iod@muzeum-wilanow.pl. 

3. Przekazane bezpośrednio lub przez Wykonawcę dane w zakresie: 

1) osób reprezentujących; w tym członków jego organów ujawnione w KRS, w szczególności: 
imiona, nazwisko, numer PESEL, pełniona funkcja; jak również dane pełnomocników ujawnione 
w dołączonym pełnomocnictwie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL; 

2) przedstawicieli wskazanych do kontaktu w tym: imię, nazwisko, stanowisko nr telefonu, adres 
e-mail; 

3) osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z umowy, w tym: imię, 
nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail, informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach 

będą przetwarzane przez Muzeum w celach w związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą, konieczność ich podania wynika z 
przedmiotu zamówienia lub są one niezbędne do jego udzielenia. Konsekwencją niepodania danych 
jest brak możliwości udzielenia lub realizacji zamówienia. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi, 
osób reprezentujących, przedstawicieli wskazanych do kontaktu i osób odpowiedzialnych za 
realizację zamówienia, wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej 
RODO) jest:  

1) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami 
prawa, w szczególności o archiwizacji i rachunkowości; 

2) prawnie uzasadniony interes Muzeum, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z 
realizacją wykonania postanowień niniejszej umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń 
z niej wynikających. 

3) zawarcie i wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wyłącznie w przypadku 
Wykonawców będących osobami fizycznymi). 

5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Muzeum, w 
tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji 
zamówienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum i 
wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.  

6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji zamówienia, a po jego zakończeniu przez czas 
związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z realizacją zamówienia oraz przez czas określony 
przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz 
ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl
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danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w pkt 4b powyżej. Wykonawcy będącemu 
osobą fizyczną przysługuje również prawo do przenoszenia danych. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Muzeum lub wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych, dane kontaktowe wskazane w pkt 1-2 powyżej. 

9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


