
                                  

 

 
 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  
30000 euro 

1)Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Warszawy  Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 
Warszawa. 
Adres korespondencyjny ulica Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa 
2)Nazwa nadana zamówieniu: Informacja zewnętrzna 

3)Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie i montaż zewnętrznej informacji wizualnej w 
postaci szyldu, tablicy i totemu informacyjnego wraz 
z wydrukiem foli na plansze totemu. 
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi 
załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego 
wraz z załącznikami graficznymi. 
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w ramach 
realizacji projektu pod nazwą „Poprawa oferty kulturalnej i 
dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum 
Warszawy”. 
Przedmiot Zamówienia będzie współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
priorytetu VI „Wykorzystywanie walorów naturalnych i 
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” działania 6.1. 
„Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 
 
 

4)Pożądany termin wykonania: Nie później niż 31 maja 2015 r. 
5)Kryteria udziału: 
     5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): 
 

 
W okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności gospodarczej jest 
krótszy w tym okresie wykonali, co najmniej 2 
usługi polegające na wykonaniu zewnętrznej 
informacji wizualnej dla budynków 
zabytkowych. 

 

     5.2)Uprawnienia do wykonywania określonej 
     działalności lub czynności: 

Nie dotyczy 

 

     5.3)Odpowiedni potencjał techniczny: 
 

Nie dotyczy 

 

     5.4)Dysponowanie osobami zdolnymi do 
     wykonania zamówienia: 

Nie dotyczy 

 

     5.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowania Nie dotyczy 

 

6)Kryteria oceny ofert: 80% cena, 20% termin realizacji usługi.  
7)Miejsce i forma składania ofert: W siedzibie w godzinach pracy Muzeum lub  

e-mail: anna.zasadzinska@muzeumwarszawy.pl    



8)Termin składania ofert: Do dnia 14 kwietnia 2015 roku 
 

9)Osoba do kontaktu ze strony 
zamawiającego: 

Beata Koźliczak   
e-mail: beata.kozliczak@muzeumwarszawy.pl 
 

1. Muzeum Warszawy w przypadku zaakceptowania zakupu przez kierownika jednostki i 
zagwarantowania finansowania realizacji zamówienia, spośród prawidłowo  
zgłoszonych kandydatur wybierze podmiot, któremu powierzy realizację zamówienia.  

2. Muzeum Warszawy zastrzega sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi podmiotami.  
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie może 

stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Muzeum Warszawy  
4. Muzeum nie ponosi kosztów sporządzenia oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

 

 
 

....................................................... 
Zamawiający:                                                                                                                                      ( miejscowość, data ) 
Muzeum Warszawy  
ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 
00-272 Warszawa 
adres korespondencyjny 
ul. Jezuicka 1/3 
00-281 Warszawa 
 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Nr telefonu: ………………………… 
Nr fax: ……………………………… 
……………………………..                                                 
Osoba do kontaktu: ………………… 

(pieczątka) 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Oferuje/Oferujemy wykonanie  dostawy, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia i na 
warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym za cenę:____________________ złotych 
brutto  (słownie złotych brutto: _____________________________ ). 

Podana cena uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia wraz montażem 
wykonanej zewnętrznej informacji wizualnej w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  
 
Zobowiązujemy wykonać przedmiot umowy w terminie ___ dni.  
 
Ponadto: 
 
Oświadczamy/Oświadczam, że w okresie ostatnich ……………  lat (przed upływem terminu 
składania ofert wstępnych) następujące podobne dostawy związane z przedmiotem objętym 
zapytaniem ofertowym:  

 
  L.p. Przedmiot dostawy Odbiorca   

nazwa, adres Wartość brutto w zł Data wykonywania  
(dz-m-rok) 

1 ………………………. 
……………………….. 

……………………. 
……………………. …….…………….zł ................................... 

2 ………………………. 
………………………. 

…………………… 
…………………… ……..…………….zł ................................... 

      
                     

....................................................................... 
                                                                                                                 ( Podpis i pieczątka upoważnionego     

                      przedstawiciela wykonawcy)    


