
Człuchów, dn. 09.12.2021 r. 

 

Znak sprawy MRC.262.1.2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na „Wykonanie, dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych na wystawę stałą Z dziejów 

miasta i regionu  w Muzeum Regionalnym w Człuchowie” 

Muzeum Regionalne w Człuchowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości 

zamówienia poniżej 130000 zł netto zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum 

Regionalnego w Człuchowie nr 32/2020 z dnia  31.12.2020 r. na  zadanie: „Wykonanie, 

dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych na wystawę stałą Z dziejów miasta i regionu  w 

Muzeum Regionalnym w Człuchowie” 

Zamawiający: 

Muzeum Regionalne w Człuchowie 

ul. Kościelna 8 

77-300 Człuchów 

NIP 843-14-26-771 

Regon 770531149 

Tel. 59 822 44 03 

Strona internetowa: www.muzeumczluchow.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie, dostawa i montaż gablot 

ekspozycyjnych na wystawę stałą Z dziejów miasta i regionu  w Muzeum Regionalnym 

w Człuchowie” 

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

1) Wykonanie, dostawę i montaż gablot, w tym transport (na koszt i ryzyko 

Wykonawcy). Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac zapewnia 

Wykonawca. 

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do 

zapytania ofertowego.  

3) W skład zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wchodzą dwie gabloty 

wystawiennicze wraz z dodatkowym wyposażeniem do mocowania i eksponowania  

zabytków. 

4) Gabloty muszą spełniać wymogi w zakresie stosowania technicznych zabezpieczeń 

zbiorów muzealnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240). 

5) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad. 

 

 



 

II. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28 lutego 2022 r. 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek 

udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy Pzp. 

IV. Ocena ofert:  

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 

2. Oferta musi zawierać wyrażoną w złotych (PLN) cenę netto + podatek vat określony za 

cały przedmiot zamówienia, wraz z cenami jednostkowymi za każdą z gablot wymienionych 

w zapytaniu. 

 V. Sposób przygotowania oferty 

1. Oferta musi być przedstawiona na Formularzu oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego; winna więc być opatrzona pieczątką firmową,  

posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

zawierać cenę netto i brutto, a także podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) 

reprezentujące Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

2. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, 

upoważniające do podpisania i złożenia oferty. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę cenową można złożyć osobiście w Muzeum Regionalnym w Człuchowie, listownie (na 

adres: Muzeum Regionalne w Człuchowie, ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów) lub e-

mailem na adres  muzeumczl@interia.pl 

do dnia 23 grudnia 2021 r. do godziny 12.30.  

Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

VII. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji: 



Muzeum Regionalne w Człuchowie, ul. Kościelna 8, 77-300 Człuchów, tel. 59 822 44 03 

lub mailowo: muzeumczl@interia.pl; osoba  uprawniona do porozumiewania się z 

Wykonawcami: Ilona Dziewiałtowska - Gintowt 

VIII. Dodatkowe informacje 

1. Złożona oferta wiąże Wykonawcę do dnia wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnienia postępowania, a Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dnia 

podpisania z nim umowy przez  Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn, 

których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego. 

3. O wyborze oferty przez zamawiającego zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną 

wszyscy uczestnicy postępowania. 

4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:  

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty  

Załącznik nr 3 - Wzór umowy  

Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna 

 

 

         Zatwierdzam 

 

mailto:muzeumczl@interia.pl

