
MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
MUZEUM REJESTROWANE

ul. Dominikanska 5-9, 76-200 Siupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18
www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl;

e-mail: muzeurn(g),nuizeum.slupsk.pl

Stupsk, 2019-09-30

MPS.IX.262.17.2019

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

dot.: poste.powania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczaja_cej kwoty 30 000 euro,

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,

poz. 1986 ze zmianami) pod nazwq Druk plansz i podpisow do wystaw ,,Stupski Nikifor. Henryk Jachimek i
jego malowany swiat" oraz ,,Portrety ksia_za_t pomorskich autorstwa Inge Gotze inspirowane Opona.

Croya".

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizacJQ

zamowienia pod nazwa. Druk plansz i podpisow do wystaw ,,Stupski Nikifor. Henryk Jachimek i jego
malowany swiat" oraz ,,Portrety ksia.za,t pomorskich autorstwa Inge Gotze inspirowane Opona. Croya".

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajqcego:

Nazwa zamawiajqcego MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W StUPSKU

Adres zamawiajqcego ul. Dominikanska 5-9

Kod Miejscowosc 76-200 Stupsk

Telefon: 59/842-40-81/82

Faks: 59/842-65-18

adres strony internetowej: www.muzeum.slupsk.pl

adres poczty elektronicznej: e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

Godziny urze.dowania: pon. - pt. od godz. 7:3o - 15:3o

II. Okreslenie trybu zamowienia:

Do udzielenia zamowienia nie stosuje si^ przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) - art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

III. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone be_dzie ogtoszenie i zafa_czniki do ogtoszenia:

Strona: www.muzeum.slupsk.pl
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IV. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

4.1. Przedmiotem zamowienia jest druk plansz i podpisow do wystaw ,,Stupski Nikifor. Henryk Jachimek i

jego malowany swiat" oraz ,,Portrety ksia_za.t pomorskich autorstwa Inge Gotze inspirowane Opona,

Croya" dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku wg ponizszych parametrow:

Lp.

1.

2.
3.

Rodzaj

Druk planszy z nadrukiem
jednostronnym wg

przekazanego projektu
Druk podpisow

Druk planszy z nadrukiem
jednostronnym wg

przekazanego projektu

Material

PCV /5mm/

PCV/5mm/
PCV /5mm/

Kolor

4 + 0

4 + 0
4 + 0

Format

100cm xSOcm

8,5cm x 5cm
200cm x 150cm

Nose

Iszt.

70 szt.
Iszt.

4.2. Opis przedmiotu zamowienia za pomoca. kodow Wspolnego Stownika Zamowien:

79800000-2 Ustugi drukowania i powiqzane

79810000-5 Ustugi drukowania

4.3.Zamowienie obejmuje koszt dostawy wykonanego przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego

mieszczqcej si$ w Stupsku przy ul. Dominikariskiej 5-9.

V. Termin wykonania zamowienia:

Realizacja zamowienia powinna nastqpic w terminie do 15 pazdziernika 2019r.

VI. Opis sposobu obliczania ceny:

6.1.W Formularzu ofertowym stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Zaproszenia Wykonawca zobowigzany

jest podac wartosc netto i brutto wykonania ustugi druku plansz w ilosci 2 szt. oraz druku

podpisow w ilosci 70 szt.

6.2.0ferowana cena za realizacj^ przedmiotu zamowienia powinna obejmowac wszelkie koszty

zwia.zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, bez ktorych wykonanie przedmiotu

zamowienia bytoby niemozliwe, w tym koszty przygotowania druku oraz podatek VAT.

6.3.Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowia_zkow Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z

pozn. zm.).

VII. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

7.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi tqczna cena oferty brutto - waga kryterium
100%.

7.2. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. Ocenie

zostanie poddana tqczna cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia obliczona przez

Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty.
Liczba punktow, ktorg mozna uzyskac zostanie obliczona wg nast^pujqcego wzoru:

C = Cn/Cb x 100

gdzie:

C - ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
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Cn - najnizsza tqczna cena brutto za realizacje przedmiotu zamowienia sposrod ofert waznych

Cb-tqczna cena brutto badanej oferty.

7.3. Sposrod ztozonych ofert zostanie wybrana ta, ktora odpowiada wszystkim wymaganiom

okreslonym w niniejszym zaproszeniu oraz oferuje wykonanie ustug obje.tych zamowieniem za

najnizszq cene^ - uzyskata najwyzszq mozliwg liczbe^ punktow (100) wyliczona. wedtug powyzszego

wzoru.

7.4. Obliczenia dokonywane be_da_ z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku.

7.5. Jezeli w poste_powaniu o udzielenie zamowienia, w ktorym jedynym kryterium oceny ofert jest

cena, nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgle_du na to, ze zostaty ztozone

oferty o takiej samej cenie, Zamawiaja.cy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiaja_cego ofert dodatkowych.

7.6. Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe nie mogq zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w

ztozonych ofertach.

VIII. Sposob przygotowania oferty.

8.1 Oferta musi zostac sporza.dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i ztozona

na druku formularza stanowigcego zatqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca moze ztozyc jednq oferte. na realizacJQ przedmiotu zamowienia. Ztozenie wi^cej niz

jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce,.

8.2 Tresc oferty musi bye zgodna z tresciq Zaproszenia.

8.3 Oferta (wraz z zala.cznikami) musi bye sporzgdzona w sposob czytelny.

8.4 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawce. w tresci oferty po jej sporzqdzeniu muszq bye

parafowane przez Wykonawce..

8.5 Oferta musi bye podpisana przez Wykonawce., tj. osobe, (osoby) reprezentujgca. Wykonawce., zgodnie

z zasadami reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobe. (osoby) upowazniona. do

reprezentowania Wykonawcy.

8.6 Jezeli osoba (osoby) podpisujqca oferte, (reprezentujgca Wykonawce.) dziata na podstawie

petnomocnictwa, petnomocnictwo to w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z

oryginatem przez notariusza musi zostac dota.czone do oferty.

8.7 Oferta wraz z zatgcznikami musi bye sporzqdzona w j^zyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy si?

na ofertQ lub ztozony wraz z ofertq sporzqdzony w je.zyku innym niz polski musi bye ziozony wraz z

ttumaczeniem na je_zyk polski.

8.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8.9 Zaleca sie., aby kazda strona oferty zawierajgca jaka.kolwiek tresc byta podpisana lub parafowana

przez Wykonawce..

8.10 Na oferte. sktadajq sie. nast^pujgce dokumenty:

S.lO.l.Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Zaproszenia,

8.10.2.Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub z Krajowego Rejestru

Sqdowego datowany nie wczesniej niz 3 miesiqce przed ztozeniem oferty;

8.10.3.Umowa spotki cywilnej, Jezeli oferenci sktadajq oferty w ramach spotki cywilnej,

Oddzial Muzeuni

INSTYTUCJA KULTURY
76-214 Sinoldzmo %^MPj SAMORZADU
tel. 598463020 [J^fsi WOJESVODZTWA
w\v«'. miizeuni.kluki.p]

POMORSKIECO

Oddzial ttiiografii
Muzeinn Kulhir>r Ludowej Pomorza
w Swolowie i Nilynie Zamkowym
w Shipsku
Swohiwo 8 76-200 Slupsk
(el- 59 832 48 97
www.muzeuin. swolowo.pl



8.10.4.W przypadku dziatania Wykonawcy przez petnomocnika, nalezy dotgczyc do oferty petnomocnictwo

w oryginale lub jego kopie. poswiadczona. notarialnie;

IX. Miejsce i termin sktadania ofert.

9.1. W przypadku zainteresowania Paristwa realizacjq przedmiotowego zamowienia, proszQ o ztozenie

swojej oferty cenowej na adres Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku ul. Dominikariska 5-9, 76-200

Stupsk.

9.2. Oferty w zamknie.tej kopercie z dopiskiem: MPS-IX.262.17.2019 Druk plansz i podpisow do wystaw
,,Stupski Nikifor. Henryk Jachimek i jego malowany swiat" oraz ,,Portrety ksia.za_t pomorskich autorstwa
Inge Gotze inspirowane Oponq Croya" nalezy sktadac do dnia 08 pazdziernika 2019r. do godz. 09:30.

9.3. Oferta ztozona do Zamawiajqcego po terminie sktadania ofert nie be,dzie brana pod uwage, przy

ocenie ofert.

X. Dodatkowe informacje

Ztozona oferta wiqze Wykonawce. do dnia ogtoszenia od wyborze oferty, a Wykonawce., ktorego oferta
zostata wybrana do dnia podpisania z nim umowy przez Zamawiajqcego.

XI. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

11.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiajqcego za oferte. najkorzystniejsza.
zostanie o tym fakcie i o terminie zawarcia umowy poinformowany droga. elektroniczna..

XII. Zatqczniki sktadajgce s\q na integralnq czesc zaproszenia:

Zata.cznik Nr 1 -Formularz oferty

Zatqcznik Nr 2 -Wzor umowy

Zatqcznik Nr 3 - Informacja o ochronie danych osobowych

Zatwierdzam:

Z-ca DYREKTORA

ds. ekonomicznych

Gt6WNY KSI^GOWY

Muzeum Pomona Srodkowego

w Stupsku

mgr MarioftfWrzesniak.s
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wKlukach
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