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Zakład Narodowy im. Ossolińskich                      Wrocław, 18.12.2013 r.  
ul. Szewska 37 
50-139 Wrocław 
 

 
Zapytanie ofertowe  

 

„Usługi reprograficzne na potrzeby ZNiO” 
 
I. ZAMAWIAJĄCY (Wnioskodawca) 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich           
ul. Szewska 37 
50-139 Wrocław 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi reprograficzne, tj : 
 

a) mikrofilmowanie na błonach negatywowych 35 mm szerokich  
b) duplikowanie – kopiowanie mikrofilmów w systemie pozytywowym  
c) wykonanie nagrania na płytach CD-RW  
d) wykonanie kserokopii z mikrofilmu na papierze formatu A4  
e) skanowanie z oryginałów 
f) skanowanie z mikrofilmu  
g) inne usługi wnikające z wykonanych zleceń – po uzgodnieniu Zamawiającego z 

Wykonawcą.  
 
 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonany materiał. Rozlicznie za 
przedmiot umowy będzie następować miesięcznie.  

 
 

2. Wykonawca od przedstawiciela ZNiO będzie otrzymywał materiał  do mikrofilmowania na 
potrzeby filmoteki.  

a) wykonanie klatki mikrofilmowej negatywowej  
b) wykonanie klatki mikrofilmowej pozytywowej  
c) opakowanie mikrofilmów w kasetę plastikową wraz z opisem  
d) wykonanie skanów w formacie tif, w rozdzielczości 300 dpi i nagranych na dysku 

przenośnym 
 

3. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował w studiu mikrofilmowym w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Szewska 37, Wrocław.  
Uwaga: 
Warunkiem wykonywania w/w prac będzie wynajęcie pomieszczenia w budynku Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich za kwotę  2.200,00 netto miesięcznie, przez cały okres 
wykonywania umowy. Rozliczenie za wynajem będzie odbywać się na podstawie 
odrębnej umowy. ( wzór umowy załącznik nr  2). 
  

4. Przedmiot umowy  będzie odbierany  przez przedstawiciela ZNiO.  
5. Usługi wykonywane będą na podstawie pisemnych zleceń, po uprzednim ich 

zaakceptowaniu przez Dyrektora Zakładu. 
6. Wykonawca nie będzie mógł bez pisemnej zgody ZNiO samodzielnie przyjmować i 

wykonywać żadnych zleceń na rzecz osób trzecich ze zbiorów ZNIO.  
7. Wymagania techniczne: Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 5 dni od dnia 

podpisania umowy do zainstalowania w ZNiO urządzeń: 
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a) Komputer z oprogramowaniem do obróbki plików 
b) Skaner dziełowy – planetarny ze stołem formatu A1 
c) Skaner do mikrofilmów wraz z drukarką 
d) Wywoływarka mikrofilmów warz z systemem filtrów 
e) Duplikator filmów pozytywowych 
f) Kamera mikrofilmowa/konwerter do mikrofilmów 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  
od 14.01.2014 r. – 15.02.2015 r.   
 
Okres od 14.01.2014 – 28.01.2014 r. będzie  czasem na organizację pomieszczeń i pracowni.  
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/WARUNKI UDZIAŁU  
 
1) Wykonawca winien  udokumentować   wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie:   
- wykonanie usługi  reprograficznej  w okresie 1 roku na kwotę min. 12.000 zł brutto, zgodnej z 
przedmiotem zamówienia. 
Dokument potwierdzający wykonanie usługi reprograficznej (referencje) winien zawierać 
wartość usługi, daty wykonania, potwierdzenie należytego wykonania usługi.  
 
2) Wykonawca winien dysponować lub zapewnić dysponowanie sprzętem/urządzeniami: 

a) Komputer z oprogramowaniem do obróbki plików 
b) Skaner dziełowy – planetarny ze stołem formatu A1 
c) Skaner do mikrofilmów wraz z drukarką 
d) Wywoływarka mikrofilmów wraz z systemem filtrów 
e) Duplikator filmów pozytywowych 
f) Kamera mikrofilmowa/konwerter do mikrofilmów 

 
3) Złożona oferta powinna zawierać: 

a) Formularz  ofertowy - Formularz nr 1 
b) Wykaz urządzeń – Formularz nr 2  
c) Oświadczenie - wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w ZNiO – Formularz nr 3  
d) dokumenty rejestrowe  Wykonawcy – aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniejszej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu złożenia  oferty.  
 
W momencie podpisania umowy - Wykonawca winien przestawić w/w odpis w formie 
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
 

e) Referencje 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być sporządzania na formularzu nr 1  oraz przesłana do dnia 31.12.2013 r.  
za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: znio@znio.pl, faksem na nr: 071 / 344 85 61,  
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. 
Szewska 37, 50-139 Wrocław.  
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W momencie podpisania umowy - Wykonawca winien przedstawić w/w odpis w formie oryginału 
lub kserokopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. 
 
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia  06.01.2014 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej 
oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej pod adresem www.oss.wroc.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.oss.wroc.pl 
 
VI. OCENA OFERT 
 
Kryterium oceny oferty: Cena – 100 % 
 
Cena podana w punkcie II  formularza ofertowego (Formularz nr 1 ) oraz podane ilości 
minimalne w tabeli  Formularza ofertowego służą do porównania cen ofert.   
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonany materiał. Rozliczenie za 
przedmiot umowy będzie następować kwartalnie, liczony na ostatni dzień miesiąca.  
Kwota umowy  na usługi reprograficzne nie przekroczy 56.000 netto. 
 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za 
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  www.oss.wroc.pl 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 
1. Dodatkowych informacji udziela P. Halina Kreczko  pod numerem telefonu 71/ 344 44 71 
wew. 146.  
 
2. Załączniki: 
a) Załącznik nr 1 – wzór umowy – usługi  reprograficzne  
b) Załącznik nr 2 – umowa najmu 

 
 
 

 
 
Wicedyrektor ds. Bibliotecznych 
(-) dr Mariusz Dworsatschek 
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Formularz nr 1  
 

 
Formularz ofertowy 

 „Usługi reprograficzne na potrzeby ZNiO” 
 
I. ZAMAWIAJĄCY (Wnioskodawca) 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich           
ul. Szewska 37 
50-139 Wrocław 
 
II. Cena oferty za wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego wynosi: 
 

Cena oferty brutto  zamówienia:  …………………………… 
(słownie: 
.....................................................................................................................................) 
 
Cena oferty netto  zamówienia: …………………………………. 
(słownie: 
.....................................................................................................................................) 
 
.........% podatek VAT: ................................................................. 

 
Lp. OPIS Minimalna 

ilość  
Cena 

jednostk
owa 
netto   

Wartoś
ć netto  

 

Podatek 
VAT 

Cena 
oferty 
brutto 

  
1 2 3 4 5 6 7 
 

1. 
mikrofilmowanie na błonach 
negatywowych 35 mm szerokich  
 

100     

2. duplikowanie – kopiowanie mikrofilmów w 
systemie pozytywowym  
 

100     

3. Wykonanie nagrania na płytach CD-RW  
 

100     

4. wykonanie kserokopii z mikrofilmu na 
papierze formatu A4 
 

100     

5. skanowanie z oryginałów 
 

100     

6. skanowanie z mikrofilmu  
 

100     

UWAGA: 
Cena podana w punkcie II oraz podane ilości minimalne w tabeli służą do porównania 
cen ofert.  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonany materiał. 
Rozlicznie za przedmiot umowy będzie następować miesięcznie,  
Kwota umowy  na usługi reprograficzne nie przekroczy 56.000 netto. 

 
 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

firmy 
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Formularz nr 2 
 

Wykaz urządzeń  

„Usługi reprograficzne na potrzeby ZNiO” 
 
I. ZAMAWIAJĄCY (Wnioskodawca) 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich           
ul. Szewska 37 
50-139 Wrocław 

 
 

l.p. Nazwa maszyny/ urządzenia  Podstawowe dane 
techniczne 

Parametry sprzętu 

Wiek maszyny Uwagi 

1)   

 

 

   

2)   

 

 

   

3)   

 

 

   

4)   

 

 

   

5)   

 

 

   

6)    

 

 

  

 
* Należy podać nazwę producenta, model sprzętu, datę produkcji 
 

 

 

 

 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

firmy 
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Formularz nr 3 

 

 

 

„Usługi reprograficzne na potrzeby ZNiO” 
 

 

 

Oświadczenie - wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń w ZNiO 
 
 
 
 

W przypadku wybrania mojej oferty, jako oferty najkorzystniejszej, zobowiązuje się do 
podpisania umowy na wykonywanie usług reprograficznych oraz wynajmu pomieszczeń w celu 
wykonywaniu usługi w ZNiO  na warunkach określonych w załączniku nr 2. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji 

firmy 
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                    Załącznik nr 1  
 

Wzór umowy – usługi reprograficzne 
 

zawarta w dniu ………………………… r. we Wrocławiu pomiędzy: 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław wpisanym do KRS w 
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod nr 0000090878  
reprezentowanym przez : 
dr Adolfa Juzwenkę - Dyrektora  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§ 1. 
1. Strony umowy ustalają zasady wykonywania usług reprograficznych wymienionych w 

punkcie 2  ze zbiorów Zakładu  Narodowego im. Ossolińskich zlecanych Wykonawcy. 
 

2. Szczegółowy zakres usług, o których mowa w ust. 1 obejmuje:  
a) mikrofilmowanie na błonach negatywowych 35 mm szerokich  
b) duplikowanie – kopiowanie mikrofilmów w systemie pozytywowym  
c) wykonanie nagrania na płytach CD-RW  
d) wykonanie kserokopii z mikrofilmu na papierze formatu A4  
e) skanowanie z oryginałów 
f) skanowanie z mikrofilmu  
g) inne usługi wnikających z wykonanych zleceń – po uzgodnieniu Zamawiającego z 

Wykonawcą.  
 

3. Wykonawca od przedstawiciela ZNiO będzie otrzymywał materiał  do mikrofilmowania na 
potrzeby filmoteki.  

a. wykonanie klatki mikrofilmowej negatywowej  
b. wykonanie klatki mikrofilmowej pozytywowej  
c. opakowanie mikrofilmów w kasetę plastikową wraz z opisem  
d. wykonanie skanów w formacie tif, w rozdzielczości 300 dpi i nagranych na dysku 

przenośnym 
4. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował w studiu mikrofilmowym, ul. Szewska 37, 

Wrocław.  Wynajmowanym Wykonawcy przez Zamawiającego odpłatnie na podstawie 
umowy najmu  (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

5. Przedmiot umowy  będzie odbierany  przez przedstawiciela ZNiO.  
 

§ 2.  
1. Usługi wykonywane będą na podstawie pisemnych zleceń, po uprzednim ich 

zaakceptowaniu przez Dyrektora ZNiO. 
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody ZNiO samodzielnie przyjmować i wykonywać 

żadnych zleceń na rzecz osób trzecich ze zbiorów ZNIO.  
 

§ 3. 
Termin wykonania umowy: 
1) Umowa zostaje zawarta na okres – od 14.01.2014 r. do 15.02.2015 r.  
2) Okres od 14.01.2014 – 28.01.2014 r. będzie  czasem na organizację pomieszczeń i 
pracowni.  
3) w przypadku zakończenia umowy Wykonawca winien w terminie 7 dni opuścić wynajmowane 
pomieszczenie w związku z realizacją umowy. 

 
§ 4. 
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1. Z tytułu wykonanego przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie: 
a)  mikrofilmowanie na błonach negatywowych 35 mm szerokich – …………. netto 

zł/klatka 
b) duplikowanie – kopiowanie mikrofilmów w systemie pozytywowym – …………. 

netto zł/klatka 
c) wykonanie nagrania na płytach CD-RW – ………….netto zł /płyta 
d) wykonanie kserokopii na papierze formatu A4 – ………….netto  zł/strona  
e) skanowanie z oryginałów. – ………….netto zł /skan 
f) skanowanie z mikrofilmu – ………….netto zł/klatkę 
g) szpula – ………….netto zł/sztuka  
h) inne usługi wnikające z wykonanych zleceń – po uzgodnieniu Zamawiającego z 

Wykonawcą.  
 
2. Umowa będzie realizowana  zgodnie ze zleceniami od ZNiO.  
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonany materiał.  
4. Umowa nie przekroczy kwoty  56.000 zł netto za całość zamówienia. 
5. Rozlicznie za przedmiot umowy będzie następować miesięcznie.  
6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek Wykonawcy 

…………………………………………………………………………….., w terminie 14 dni od 
daty otrzymania faktury. 

7. Podstawą do wystawienia  faktury  będzie stanowiło zestawienie wykonanych usług.  
8. Na fakturze Wykonawca wskazuje datę wykonania usługi.  

 
§ 5. 

Do kontaktów dot. realizacji przedmiotu umowy upoważnienie są: 
a. ze strony Zamawiającego – Halina Kreczko 
b. ze strony Wykonawcy – …………………………………………………. 

 
§ 6. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 1 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, w przypadku nienależytego wykonania umowy.  

2. Umowa może ulec rozwiązaniu: 
a) w wyniku obustronnego uzgodnienia, 
b) po uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniu, w formie pisemnej przez każdą ze 

stron. 
 

§ 7 
Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 8. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 9. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
........................................      ........................................ 
Wykonawca                     Zamawiający 
 
 

 
 

 



 9

Załącznik nr 2  
Wzór umowy – umowa najmu 

 
zawarta w dniu …………………….. roku we Wrocławiu pomiędzy: 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław wpisanym do 
KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod 
nr 0000090878  
reprezentowanym przez  
dr Adolfa Juzwenkę - Dyrektora Zakładu  
zwanym dalej Wynajmującym 
a 
……………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Najemcą: 

 
§1 

Wynajmujący oświadcza, iż ma prawo dysponowania pomieszczeniami nr 524 - 529 
znajdującymi się na II piętrze  budynku „E”  Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 
37 we Wrocławiu, będącymi przedmiotem najmu.   

 
§2 

1. Wynajmujący wynajmuje Najemcy w okresie od 14.01.2014 r. do 15.02.2015 r. 
pomieszczenia nr 524 – 529 o łącznej powierzchni 87 m2.   

2. Okres od 14.01.2014 – 28.01.2014 r. będzie  czasem na organizację pomieszczeń i 
pracowni.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od podpisania umowy zainstalować 
urządzenia, wymienione w formularzu nr 2 do zapytania ofertowego.  

 
§3 

1. Najemca oświadcza, iż  przedmiot najmu będzie wykorzystywał na studio mikrofilmowe i 
świadczyć będzie usługi reprograficzne na potrzeby Wynajmującego, nie wyłączając 
możliwości świadczenia usług dla osób trzecich. 

2. Najemca odda Wynajmującemu przedmiot najmu najpóźniej do 22.02.2015 roku 
w nienaruszonym stanie. 

3. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu. 
 

§ 4 
1. Najemca od momentu przekazania przedmiotu najmu odpowiada materialnie za stan 

zachowania przedmiotu najmu, oraz jest odpowiedzialny za dokonywanie bieżących napraw 
na swój koszt, w celu utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie. 

2. W przypadku wyrządzenia szkody w przedmiocie wynajmu Najemca zobowiązany jest do 
niezwłocznego jej naprawienia, bądź wypłaty odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

3. Na okoliczność wyrządzenia szkody zostanie sporządzony protokół przez strony umowy. 
4. Termin naprawienia szkody nie może przekroczyć 7 dni od daty sporządzenia protokołu. 
5. Najemca ma prawo po uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego do dokonania 

koniecznych zmian adaptacyjnych na swój koszt. 
6. Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest pozostawić Wynajmującemu wykonane 

adaptacje i zmiany, bez prawa żądania zwrotu poniesionych kosztów, bądź przywrócić 
pomieszczenie do stanu poprzedniego. 

 
§5 

1. Wynajmujący ustala czynsz najmu wraz z kosztami za zużycie wody, energii elektrycznej 
oraz wywozu śmieci w 2.200,00 zł netto za miesiąc płatne z góry do 20 każdego miesiąca. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwiększenia wysokości czynszu, po upływie trzech 
miesięcy od daty udostępnienia przedmiotu najmu, po ustaleniu rzeczywistych kosztów 
zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. 
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3. Zapłata czynszu oraz innych należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wynajmującego  nr …………………………………………………….w terminie 7 dni od daty 
wystawienia faktury. 

§6 
1. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia użytkowanych pomieszczeń przed 

kradzieżą oraz przestrzegania przepisów p.poż i bhp obowiązujących u Wynajmującego. 
2. Najemca zobowiązany jest przestrzegać poleceń pracownika ochrony sprawującego 

nadzór w obiektach będących przedmiotem najmu, w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku.  

3. Protokoły przekazania i odbioru pomieszczeń stanowić będą część składową umowy.   
 

§7 
Wynajmujący nie wyraża zgody na wykorzystywanie przedmiotu najmu przez inne podmioty 
i osoby oraz dla innych celów niż określone w § 3.   
 

§8 
Osoby upoważnione do kontaktu: 

1) Wynajmujący – ………………………………………………………………. 
2) Najemca  – ……………………………………………………………………. 

 
§9 

Najemca oświadcza, że posiada nr identyfikacji podatkowej NIP: ……………………………. oraz 
upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
 

§10 
Umowa może ulec rozwiązaniu: 

c) w wyniku obustronnego uzgodnienia, 
d) po uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniu, w formie pisemnej przez każdą ze 

stron. 
 

§11 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane w 
formie aneksu. 
 

§12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
Wszelkie spory mogące wystąpić na tle niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe 
sądy powszechne. 

 
§13 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  
 
 
 
Załącznik: 
Formularz nr do zapytania ofertowego – Wykaz urządzeń 
 
 
 
 

Wynajmujący                          Najemca  
 


