
 

 

Wrocław, 27.08.2020r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je systemem ( dalej: 

system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO , po uprzednim wykonaniu 

demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi” 

DZP-2621-20/2020 

 

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a także zasadą 

efektywnego zarządzania finansami, zwracamy się z prośba o przedstawienie oferty zgodnie z 

załączonym opisem: 

I.   Zamawiający: 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

ul. Szewska 37, Wrocław 

 

 II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r.   poz. 1843). 

2. Zapytanie ofertowe, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem DZP-2621-

20/2020. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich 

kontaktach z Zamawiającym. 

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz 

obsługującym je systemem ( dalej: system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO, po 

uprzednim wykonaniu demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi”. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamówienie  obejmuje demontaż istniejących bramek kontroli dostępu (prace demontażowe ), 

dostawę i montaż nowych bramek kontroli dostępu do Czytelni Głównej  ZNiO (prace montażowe) 

wraz z obsługującym je systemem oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej na 

przedmiot umowy gwarancji jakości. Bramki muszą zapewniać swobodny przejazd wózków 

inwalidzkich, z jednoczesnym zachowaniem funkcji odczytu pasków antykradzieżowych. 

Przedmiotem umowy jest również dostarczenie nowych pasków antykradzieżowych w ilości 15 000 

sztuk. 

2. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia (OPZ)  określa załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

3. Przedmiot zamówienia jest  zrealizowany  w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2020 ze 

środków finansowych Ministra Kultury i   Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury. 



 

V. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w zapytaniu 

ofertowym: 

Na ofertę składają się: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, 

3) Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (jeśli dotyczy), 

4) karta katalogowa  bramek z urządzeniami zasilającymi, 

5) karta katalogowa Dezaktywatora elektronicznego. 

 

Uwaga: brak w/w dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie 

będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń. 

 

VI. Termin wykonania: 

- od dnia 21.09.2020 r. do dnia 05.10.2020 r.  

 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 

1. Kompletną ofertę przygotowaną, zgodnie z rozdziałem V, należy złożyć do dnia 03.09.2020 
r. do godziny 10:00 w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego tj. Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław – sekretariat .  

2. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym 

nazwą, i adresem Wykonawcy, nazwą, adresem Zamawiającego oraz tytułem zapytania 

ofertowego: 

 
 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

ul. Szewska 37 

50-139 Wrocław 

 

Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je 

systemem ( dalej: system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną 

ZNiO , po uprzednim wykonaniu demontażu istniejących bramek  wraz 

z  serwisem gwarancyjnymi”  

DZP-2621-20/2020 

TERMIN OTWARCIA OFERT 

03.09.2020r. godz. 10:00 

 
 

 
 



3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania koperty zewnętrznej oferty, 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej 

przedterminowe otwarcie. 

4. Wszelką korespondencję należy kierować na ww. adres Zamawiającego, ewentualne pytania o 

dodatkowe informacje należy kierować na e-mail: zamowienia@ossolineum.pl. 

5. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane 

w zapytaniu ofertowym i załącznikach. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

9. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców. 

1)  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza  powierzyć Podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) 

Podwykonawców, na których  zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 

2) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni Podwykonawcę lub zrezygnuje z 

Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, 

w celu  wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

3) Wykonawca za działania Podwykonawców odpowiada jak za działania własne.  

11. Oferta wspólna - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy ustanawiają wówczas pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie realizacji zamówienia. Jeżeli oferta w/w wykonawców zostanie wybrana, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowę 

regulującą ich współpracę. 

 

VIII.  Kryteria oceny oferty oraz opis sposobu obliczania ceny: 

1. Oferty zostaną ocenione według systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:  

 

 Cena – 100 % 

 

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi maksymalnie 100 

punktów (100% = 100 pkt.) 

 

2. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie 

całego przedmiotu zamówienia. 

3. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i 
prawidłowego zrealizowania zadania, tj.  koszty ubezpieczenia, transportów, zysk 

Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności 
podatek VAT, itd.  

4. W formularzu ofertowym należy podać, cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.  

5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN za całość zamówienia. 

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w 

obliczaniu ceny. 



 

IX.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi podstawę złożenia oferty i może być wykorzystywane 

wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z treścią niniejszego zapytania wraz z 

załącznikami i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty. 

Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w 

związku z przygotowaniem oferty.  

5. Wykonawca odpowiada za prawidłowość i kompletność oferty. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną, jednoznacznie opisaną ofertę i zaproponować jedną 

cenę. 

7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką.  

9. Wszystkie kartki oferty i dokumentów składanych powinny być trwale spięte, ponumerowane i 

zaparafowane niebieskim kolorem przez osobę (osoby) upoważnioną do występowania w imieniu 

Oferenta (dalej „Osoby uprawnione”) a w treści oferty zaleca się podać informację z ilu kolejno 

ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami 

10. Wszelkie zmiany w treści oferty i załączników (np. poprawki, przekreślenie, dopiski) muszą być 

podpisane lub parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przeciwnym 

wypadku nie będą uwzględniane. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą oni 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w zapytaniu ofertowym o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w zapytaniu ofertowym i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

12. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu. 

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

14. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu składania ofert. 

 

XX.  Informacje dotyczące rozstrzygnięcia postępowania oraz zawarcia umowy. 

1. O rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  Zamawiający poinformuje Wykonawców w terminie  

7 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz wysłane do Wykonawców drogą elektroniczną. 

2. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia Umowy.  

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy, powinny posiadać przy sobie 

dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 

wzorze umowy – Załącznik nr 3. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani 

do dostarczenia zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

7. Przed podpisaniem umowy – Wykonawca winien przedstawić ubezpieczanie od 

odpowiedzialności  cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  na kwotę minimum 100.000,00 zł.  



 

XXI. Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający zaleca wizję lokalną – z związku z tym wyznacza termin wizji w dnia od pon. – pt. , 

w godzinach 08:00-12:00, po uprzednim kontakcie z Panem Arturem Mostkiem, tel. 534575888.  W 

trakcie wizji lokalnej jest możliwość zadawania pytań Zamawiającemu. Odpowiedzi na pytania 

zostaną udzielone pisemnie poprzez zamieszczenie zapytań wraz z odpowiedziami na stronie 

internetowej Zamawiającego.  

2. Wykonawca po zdemontowaniu istniejących bramek podpisze z Zamawiającym protokół 

demontażu i odebrania, co oznacza, że sprzęt przechodzi na rzecz Wykonawcy i na Wykonawcy 

będzie spoczywał obowiązek zagospodarowania tego odpadu zgodnie z obowiązującymi  przepisami.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego 

przeprowadzania bez podania przyczyny.  

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986). 

4. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – wzór  umowy 

 

 

 

 

Zatwierdził: 

Dyrektor ZNiO – dr Adolf Juzweko 

 



 

       Załącznik nr 2 do zapytania 

Formularz Ofertowy 

,,Dostawa 2 kompletów bramek antykradzieżowych wraz obsługującym je systemem ( dalej: 

system)  oraz montaż bramek  przed Czytelnią Główną ZNiO , po uprzednim wykonaniu 

demontażu istniejących bramek  wraz z  serwisem gwarancyjnymi” 

DZP-2621-20/2020 

zwanego dalej „zamówieniem”. 

Składający ofertę wykonawca / wykonawcy: 

Zarejestrowana nazwa wykonawcy / wykonawców 

.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

Adres/adresy wykonawcy/wykonawców: 

................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu.............................................. Numer faksu......................................................... 

Numer telefonu.............................................. Numer faksu......................................................... 

Regon................................................. NIP................................. e-mail:.................................... 

Regon................................................. NIP.................................. e-mail:..................................... 

Oświadczamy, że składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (jeżeli dotyczy) 

Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: 

a) nazwa: ………………………………., z siedzibą w ……………., przy ulicy……………; 

b) nazwa: ………………………………., z siedzibą w ……………., przy ulicy……………; 

c) nazwa: ………………………………., z siedzibą w ……………., przy ulicy……………; 

Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: 

a) Pan/Pani ………………………………………………………………….; 

b) Pan/Pani …………………………………………………………………; 

 

 

Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres:  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………........…….... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Po zapoznaniu się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  oraz treścią Umowy  składam/ składamy 

ofertę wykonania:  



 

 Całości  niniejszego zamówienia za cenę (wynagrodzenie ryczałtowe): 

kwota brutto…………………………………………………………………………………. zł 

słownie :  …………………………………………………………………………………   złotych, 

w tym podatek VAT …………… zł 

kwota netto………………….……. zł  

słownie :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  złotych. 

 

W tym: 

Lp. Cena jedn. netto Cena jedn. brutto Wartość 

brutto 

1. Dostawa 2 kompletów bramek 

antykradzieżowych wraz obsługującym 

je systemem,  montaż bramek, wraz z  

serwisem gwarancyjnymi 

   

2. Paski antykradzieżowe – 15.000 szt.   

 

 

RAZEM:    

 

 
 

1. Oświadczam/ oświadczamy, że zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i 

nie wnoszę/ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

2. Serwis gwarancyjny znajduje się w…………………….. (proszę podać adres siedziby 

podmiotu wykonującego serwis………………………………………………………………… 

3. Zgodnie z zapytaniem ofertowym  gwarantuję/ gwarantujemy wykonanie całości zamówienia 

zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami i normami oraz z należytą 

starannością. 

4.  Oświadczam/ oświadczamy o związaniu ofertą przez okres 30 dni od dnia  upływu terminu 

składania ofert. 

5. jestem/nie jestem
1
 płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer 

NIP:............................................. 

6. jestem/nie jestem
1
 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarczych; numer identyfikacji REGON .............................................................. 

7. Akceptuję/ akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia umowne  
 i zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w 

załączonym wzorze umowy. 

8. W przypadku wyboru mojej/ naszej oferty zobowiązuję/ zobowiązujemy się do zawarcia 

pisemnej umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



9. Nie zamierzam/ nie zamierzamy powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. 

Zamierzam/zamierzamy powierzyć podwykonawcom część zamówienia  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy/podwykonawcom 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

 

    .................................................................. 

(pieczęć i podpis osoby / osób uprawnionej / 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy / 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego) 

 

 


