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Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum                                     Warszawa, dnia 24.09.2021 r. 

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

NIP 5260001312 REGON: 000860582 

 

 
             

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza do złożenia oferty cenowej w przetargu otwartym na 
renowację ogrodzenia ogrodów zamkowych 

sygn. ZN.26.3.22.2021 
 

I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na renowacji ogrodzenia ogrodów zamkowych.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zaproszenia oraz na 
załączonych rysunkach i zdjęciach. 

 

II. Tryb zamówienia 
Przetarg otwarty, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1129 ze zm.). 
 

III. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2021 r.  

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca: 

1)  który w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej 
niż 50 000 zł brutto każde, polegające na demontażu, renowacji, piaskowaniu, cynkowaniu i 
malowaniu przęseł ogrodzeniowych wraz z ponownym montażem (do oferty należy dołączyć 
załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, wraz z dowodami, że wykazane usługi zostały 
wykonane należycie); 

2) który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej  
niż 100 000 zł (do oferty należy dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dokumentem 
potwierdzającym jej opłacenie). 

 

V.         Wymagane dokumenty 

Wykonawca powinien złożyć wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zaproszenia. 

 

VI.            Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający ustala, że jedynym kryterium oceny ofert będzie cena (100%). 

2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium  

najniższej ceny. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Opis sposobu obliczenia ceny składanej oferty. Cena winna zawierać: 
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a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie 

koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne 

opłaty i podatki, 

b) cena winna być podana cyfrowo i słownie, 

c) cena podana w ofercie przez wykonawcę jest obowiązująca w okresie realizacji umowy  

i nie będzie waloryzowana w okresie jej trwania,  

d) ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagane warunki. 

 

VIII. Termin składania ofert 

1. Termin złożenia oferty: termin składania ofert upływa dnia 4.10.2021 r. o godz. 12:00. 

2. Sposób złożenia oferty: pocztą elektroniczną na adres: pprusik@zamek-krolewski.pl. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

5. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 2. 

 

IX. Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcami: 

1. Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert mogą przesłać zapytania dotyczące przetargu 

na adres: pprusik@zamek-krolewski.pl. 

2. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić pytania bez odpowiedzi. 

3. Odpowiedzi na pytania zostaną przesłane do wszystkich Wykonawców, którym wysłano 

zaproszenia do złożenia oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej, po ustaleniu terminu z p. Tamarą 

Czykatowicz, tel. 664 118 328, lub z p. Danielem Dróżdżem, tel. 664 118 358. 

X.       Pozostałe postanowienia 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej lub 

odwołania przetargu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z 

ofert bez podawania przyczyny. 

3. Za chwilę zawarcia umowy uważa się podpisanie przez Strony umowy w formie pisemnej. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcą jest: Paweł Prusik;  

email: pprusik@zamek-krolewski.pl. 

 

XI.         Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych zamówień 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 
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ds. Zarządzania 

 


