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MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 

MUZEUM REJESTROWANE 

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 

www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; 

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl 

MPŚ-lX.262.4.2021                                               Słupsk, dnia  25.06.2021r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 zł 

 (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się)  

 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 zł na 

„Wykonanie i dostawa mebli do szatni w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku wraz z montażem”. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i dostawa mebli do szatni w Zamku Książąt Pomorskich w 

Słupsku wraz z montażem”. 

    2.  Zakres zamówienia obejmuje:  

1) Wykonanie i dostawę mebli, w tym transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy), wniesienie, montaż, 

umieszczenie we wskazanym pomieszczeniu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnie 

złożonych mebli, a także uprzątnięcie pomieszczeń, usunięcie i zutylizowanie opakowań i elementów 

zabezpieczających materiały podczas transportu. Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji prac 

zapewnia Wykonawca. 

2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zaproszenia, który 

stanowi opis przedmiotu zamówienia. 

3) W przypadku gdy dostarczone meble lub ich elementy będą uszkodzone lub ulegną uszkodzeniu 

podczas transportu lub montażu zostaną one przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione 

przed zgłoszeniem do odbioru. 

4) W skład zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wchodzą m.in.: zabudowa meblowa stanowiska kasy, 

zabudowa stanowiska ochrony, gabloty, meble w części przeznaczonej na szatnię, zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do zaproszenia (rysunki poglądowe). 

5) Meble skrzyniowe oraz zabudowa meblowa ma być wykonana z elementów drewnianych, 

fornirowanych lub z częściowo fornirowanego MDF (fronty), natomiast ramy drewniane w kolorze 

dopasowanym do zabudowy meblowej (w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

6) Okucia mebli, zawiasy drzwiczek, gałki i uchwyty do otwierania szaf i szuflad muszą być metalowe. 

Wszystkie przewidziane zamki muszą być wyposażone w komplet min. 2 kluczy, a poszczególne 
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zamki muszą mieć różne klucze. Stopki wszystkich regałów i szaf muszą być jednorodne i podbite 

materiałem zapewniającym ochronę podłogi przed zarysowaniem 

7) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność 

za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.  

Wszelkie rysunki i grafiki opisujące materiały załączone do zapytania mają charakter poglądowy. 

8) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 

ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

9) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w 

ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania.  

10) Po dokonaniu wyboru oferty Wykonawcy, będzie on zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu próbek materiałów i płyt meblowych oraz kolorystyki elementów metalowych do 

akceptacji. 

11) Wykonawca zobowiązany jest przed planowanym podjęciem robót montażowych uzgodnić z 

Zamawiającym termin przystąpienia do wykonania zamówienia.  

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia, a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia. 

Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą usuwane 

przez niego na jego koszt. 

13) Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

zagospodarować na własny koszt, Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po 

zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca 

montażu. 

2. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

 

II. Termin wykonania zamówienia. 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do dnia 15 listopada 2021 

roku. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

Wykonawca przystępujący do postępowania winien posiadać doświadczenie i kwalifikacje oraz środki 

techniczne umożliwiające wykonanie prac objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z jej 

postanowieniami niniejszego zaproszenia i przepisami obowiązującego prawa. Ponadto Wykonawca 

winien skierować do realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadającymi niezbędne do jego 

wykonania doświadczenie i kwalifikacje.  

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest 

podać cenę ryczałtową za realizację całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jeżeli strony umówiły się 

o wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia 

ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów 

prac. Jeżeli wykonanie zamówienia groziłoby Wykonawcy zamówienia rażącą stratą, sąd może 

podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 
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3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie 

można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, 

transportowych, porządkowych, montażowych, kierownictwa i dozorowania oraz innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a także podatek VAT. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

5. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

V. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi:  

- cena 60% (60 pkt),  

- dokumentacja fotograficzna wykonania aranżacji w obiektach zabytkowych 40% (40 pkt). 

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocenie 

zostanie poddana cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczona przez 

Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty 

oraz załączona dokumentacja fotograficzna z wykonania aranżacji w obiektach zabytkowych z 

podaniem adresów.  

3. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następujących wzorów:  

W=C+DF 

 

W — całkowita ilość punktów przyznana badanej ofercie  

 

C=Cn/Cb x 60 

gdzie: 

C — ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny 

Cn - najniższa cena za realizację przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert podlegających 

ocenie 

Cb - cena badanej oferty 

 

DF=J(20 pkt)+H(20pkt) 

gdzie: 

DF — ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium dokumentacji fotograficznej 

J -  jakość wykonania 

H – nawiązanie do historycznego charakteru obiektu użyteczności publicznej 

 

4. Ocena pracy będzie polegała na przyznawaniu punktów w każdym z przedstawionych wyżej 

elementów kryterium. Ocena poszczególnych kryteriów technicznych dokonywana będzie łącznie 

przez członków komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora MPŚ, przy czym decydować będzie 

większość zgodnych głosów. W przypadku braku większości zgodnych głosów liczba przyznanych 

punktów będzie stanowiła średnią punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji 

przetargowej. Przyznane punkty zostaną zsumowane i przydzielone poszczególnym ofertom. 
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5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która oferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu 

zamówienia oraz uzyska najwyższą ilość punktów za dokumentację fotograficzną - uzyska największą 

ilość punktów obliczoną wg powyższych wzorów. 

6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans oceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający z tych ofert wybiera ofertę z najniższą 

ceną. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę lub osobę 

(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Oferta winna składać się z: 

1) Formularza oferty, przygotowanego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do 

zaproszenia; 

2) Dokumentacji fotograficznej z wykonania co najmniej 2 aranżacji w obiektach zabytkowych z 

podaniem adresów; 

3) pełnomocnictwa, upoważniającego do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa 

pełnomocnik (tj. osoba upoważniona, nie wynikająca z dokumentów rejestrowych KRS lub 

CEiDG). 

3. Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

„Wykonanie i dostawa mebli do szatni w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku wraz z montażem”. 

4. W przypadku złożenia oferty niekompletnej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 

wymaganych dokumentów, wskazanych w pkt 2, w wyznaczonym terminie. W przypadku ich 

nieuzupełnienia oferta nie będzie brana pod uwagę.  

 

VII. Miejsce i termin składania ofert. 

1. W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie 

swojej oferty cenowej w formie pisemnej i przesłanie jej na poniższy adres:  

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 lipca 2021 r. do godz. 11:00. 

2. W przypadku osobistego dostarczenia, oferty należy składać w sekretariacie – pokój nr 7. 

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego faxem lub po terminie składania ofert, nie będzie brana pod 

uwagę przy ocenie ofert. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę lub osobę 

(osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta niepodpisana zostanie odrzucona. 

 

VIII. Sposób porozumiewania się: 

1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pomocą faksu lub e-mailem, z zastrzeżeniem pkt. 

2. 

2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
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3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9. 

4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Katarzyna Głowacka Specjalista ds. Administracyjno-Technicznych, tel.  59/842-40-814 wew. 316,

  

adres e-mail: katarzyna.glowacka@muzeum.slupsk.pl,  

codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 

 

IX. Dodatkowe informacje 

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. 

 

X. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

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

podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert spełniających warunki udziału w zaproszeniu, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

2. Rysunki poglądowe – załącznik nr 2 

3. Formularz oferty  - załącznik nr 3  

4. Wzór umowy       - załącznik nr 4  

5. Informacja o ochronie danych osobowych – załącznik nr 5 

 

 

Zatwierdzam: 

DYREKTOR 
Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku 
mgr Marzenna Mazur 
STARSZY KUSTOSZ 
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