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Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia o szacowanej wartości poniżej  

30000 euro 

Zakup szaf wielkoformatowych szufladowych A0 i A1 

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

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

3)Opis przedmiotu zamówienia:  

Zakup szaf wielkoformatowych szufladowych A0 i A1 do 

przechowywania obiektów papierowych w magazynie zbiorów w 

ilości 22 sztuk : 

A0- 20, 

A1- 2 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego. 

4)Pożądany termin wykonania: Termin wykonania do 16.12.2019 

5)Kryteria udziału: 
     5.1)Wiedza i doświadczenie (referencje): 

 
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie,  należycie wykonał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co 

najmniej  2 (dwie)  dostawy polegające na dostawie zabudowy 

magazynowej (np. szaf, regałów) o wartości co najmniej 30 

000 zł brutto każda. 

 
 

  
     5.2)Uprawnienia do wykonywania określonej 

     działalności lub czynności: 
W zakres działalności firmy posiada ofertę wyposażenia 

magazynów wraz z dostawą   
     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: 100 % Cena jednostkowa szaf A0 i A1 

 

 

7)Miejsce i forma składania ofert: W siedzibie głównej muzeum Warszawy, Runek starego Miasta 

28, 00-727 Kancelaria w godzinach pracy 8;00-16;00 lub na 

e-mail: dominika.jarzynska-pokojska@muzeumwarszawy.pl   

8)Termin składania ofert: Do dnia 25.11.2019 roku godz. 10:00 
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9)Osoba do kontaktu ze strony 

zamawiającego: 

Pracownik Merytoryczny: Dominika Jarzyńska-Pokojska 

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. 

5. Obowiązek informacyjny: 

 

Informacje o przetwarzaniu danych na potrzeby zamówień publicznych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 – dalej RODO) informuję, iż: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie na 

Rynku Starego Miasta 42 (00-272 Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 

Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, 

posługującym się NIP 5251290392; 

b) Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 

888050176 lub mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl    

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku zamówień publicznych na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp” lub art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w przypadku realizacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30.000 euro określonego w wewnętrznym 

Regulaminie postępowania przy zamawianiu dostaw, robót budowlanych lub usług, których wartość nie 

wymaga stosowania ustawy Pzp w związku z ich wartością nie przekraczającą 30 tys. Euro. 

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania, podmioty, którym dane zostaną przekazane do przetwarzania na podstawie 

umowy powierzenia danych w w/w celu, postępowania oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

- zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy;  

- dokumentacja zamówień publicznych bez zastosowania ustawy Pzp – 5 lat; 

- sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych – 10 lat 

g) Posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

- prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub 
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przepisy krajowe. 

h) Nie przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą prawną przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

i) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne; konsekwencją niepodania określonych 

danych będzie odrzucenie oferty.  

j) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

6.  
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....................................................... 
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 wykonanie oraz dostawę szaf wielkoformatowych szufladowych A0 i A1 w ilości 22 sztuk 
zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych  w  zapytaniu ofertowym za 
wynagrodzeniem:.......................................zł brutto (słownie brutto: ...................................................... ). 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia do __________________ 2019 r. 

 

Oświadczam że spełniam warunki udziału wskazane w Zapytaniu ofertowym na zakup szaf wielkoformatowych 
szufladowych A0 i A1 w pkt.5.1 Kryteria udziału, Wiedza i doświadczenie, wraz z ofertą przekazuje dowody na 
wykonane zamówienie w postaci faktur, referencji lub protokołów odbioru: 

LP. Nazwa i adres instytucji Nazwa wykonanego zamówienia Termin realizacji Kwota Brutto 

1.     

2.     

 

 
 
Ponadto wykonawca oświadcza iż: 

1. Kwota uwzględnia wartość całego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. 
2. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertę przez okres 30 dni. 

 
 

                   .................................................................... 
                                                                                (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela) 
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