
 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  

30000 euro 

Nr ……/2017 

1) Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum Warszawy  Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 
Warszawa. 

2) Nazwa nadana zamówieniu: Zapytanie Nr …./2017 

3) Opis przedmiotu zamówienia: Malowanie płyty placu Defilad, w tym czyszczenie płyty 

placu, zakup farb, odwzorowanie grafiki na placu, 

malowanie oraz czyszczenie płyty placu. 

 

Malowanie płyty placu Defilad stanowi element 

wielkoprzestrzennej instalacji artystycznej realizowanej w 

ramach festiwalu Warszawa w Budowie 9. 

 

Malowanie płyty placu Defilad (dalej „Malowanie”) należy 

wykonać zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego, dostępny pod adresem: 

https://we.tl/JEaKskwwKk  . 
Powierzchnia Placu Defilad wyznaczona pod malowanie to 

11 950 m2, na obszarze Placu Defilad objętego 

malowaniem o wymiarach: 122 x 128 m. W szczególności: 

długość warstwy 1 malowania (żółta linia o szerokości 20 

cm) – 1440 mb  

długość warstwy 2 malowania (niebieska linia o szerokości 

20 cm) – 1597 mb  

długość warstwy 3 malowania (linia w kolorze magenta o 

szerokości 20 cm) – 815 mb  

długość warstwy 4 malowania (zielona linia o szerokości 20 

cm) – 1570 mb  

długość warstwy 5 malowania (czerwona linia o szerokości 

20 cm) – 1342 mb  

 

Do realizacji zadania należy użyć farb lub innych 

technik, których trwałość będzie dłuższa niż 2 tygodnie. 

Jednocześnie farby powinny dać się usunąć podczas 

czyszczenia mechanicznego. Po okresie 2 miesięcy należy 

doprowadzić plac do stanu sprzed okresu malowania (z 

zachowaniem istniejących oznakowań poziomych). 

 

Karty charakterystyki stosowanych farb należy dołączyć 

do oferty. 

 

Malowanie obejmuje w szczególności: 

1. przygotowanie terenu do prac malarskich, w tym 

odgrodzenie miejsca jego montażu za pomocą 

taśmy lub modułowych barierek;  

2. geodezyjne tyczenie lokalizacji orientacyjnych 

punktów odniesienia dla malowanych linii;  

3. zakup farby i osprzętu potrzebnego do wykonania 

rysunku malowania;  

4. wykonanie malowania według kolejności 

poszczególnych warstw;  

5. prace porządkowe przeprowadzone po ukończeniu 

prac malarskich;  

https://we.tl/JEaKskwwKk


 

 

6. usunięcie malowania z nawierzchni Placu Defilad 

po zamknięciu Festiwalu Warszawa w Budowie 9 

za pomocą metody mechanicznej;  

7. prace porządkowe przeprowadzone po ukończeniu 

prac związanych z usunięciem malowania.  

 

4) Pożądany termin wykonania: Miejsce: plac Defilad w Warszawie 

Malowanie placu: 11.09-15.09.2017 r. 

Czyszczenie placu (doprowadzenie placu do stanu sprzed 

malowania, z zachowaniem istniejących znaków 

poziomych): 27.11-30.11.2017 r. 

5) Kryteria udziału: 

     5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): 

 

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności gospodarczej 

jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej dwie 

usługi malowania nawierzchni zewnętrznych powierzchni 

co najmniej 10 000 m2. 

Do oferty należy dołączyć przynajmniej jedno zdjęcie 

dokumentujące wskazaną realizację. 

     5.2)Uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności: 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

     5.3)Odpowiedni potencjał techniczny: 

 

Wykonawca musi dysponować pracownikami, sprawnym 

technicznie sprzętem i wyposażeniem pozwalającym na 

realizację zadania na placu Defilad  w terminie 4 dni lub 

krótszym. 

     5.4)Dysponowanie osobami zdolnymi do 

     wykonania zamówienia: 

Co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia w 

zakresie geodezji i kartografii. 

     5.5) Sytuacja ekonomicznej i finansowania Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

6) Miejsce i forma składania ofert: e-mail: klementyna.swiezewska@muzeumwarszawy.pl 

7) Termin składania ofert: Do dnia 24.08.2017 r., godz. 10:00 

8) Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: Klementyna Świeżewska 

9) Kryteria oceny oferty Cena – 100% 

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. 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY W ZAŁĄCZENIU 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 
Zamawiający:                                                                                                                                      ( miejscowość, data ) 

Muzeum Warszawy  

ul. Rynek Starego Miasta 28-42 

00-272 Warszawa 

 

Nazwa i adres zgłaszającego 
Nr telefonu: ………………………… 

Nr fax: ……………………………… 

Osoba do kontaktu: ………………… 
(pieczątka) 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferujemy usługę malowanie płyty placu Defilad zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach zawartych  w  zapytaniu ofertowym za wynagrodzeniem: ..........................zł brutto (słownie 

brutto:.................................................................................................................... )/ 

………………... zł netto (słownie netto: ................................................................................................. ). 

Podana kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia. 

Ponadto: 
Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała/ realizowałam / realizowałem w 

ciągu ostatnich …………… lat (przed upływem terminu składania ofert wstępnych) następujące podobne 

usługi związane z tematem objętym zapytaniem ofertowym:  

  

L.p. 

Przedmiot pracy, usługi lub 

dostawy* 

Odbiorca   

nazwa, adres 

Powierzchnia 

 w m2 

Data 

wykonywania  

(dz-m-rok) 

1 

 

………………………. 

………………………. 

 

…………………… 

…………………… 

……..………..m2 ............................... 

2 

 

………………………. 

………………………. 

 

…………………… 

…………………… 

……..………...m2 ............................... 

*Do oferty należy dołączyć przynajmniej jedno zdjęcie dokumentujące zrealizowany obiekt. 

 

Do oferty dołączamy karty charakterystyki stosowanych farb.Oświadczamy, że na wezwanie 

Zamawiającego wykonam próbę zmywalności na placu Defilad zaproponowanych farb w terminie do 7 

dni od wezwania. 

 

Ponadto oświadczam, że spełniam wymogi określone w pkt. 5.  

 

                                                                         

         

 

 

  ....................................................................... 
                                                                  (Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  


