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Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum 
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł 

na dostawę systemu wyświetlaczy wielkoformatowych z oprogramowaniem 
 

Tryb 
zamówienia 

Przetarg otwarty- ZN.26.3.38.2021 

Przedmiot 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wyświetlaczy 
wielkoformatowych z oprogramowaniem do prezentacji treści informacyjnych  
i promocyjnych w pomieszczeniach Zamku Królewskiego.  

Zamówienie podzielone jest na pięć części. Oferty można składać na każdą część 
z osobna jak i na wszystkie razem. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i podział na części znajduje się w 
załączniku nr 3 do ogłoszenia. 

Termin 
wykonania 

zamówienia 
Zamówienie powinno zostać wykonane do dnia 30.12.2021 r. 

Wymagane 
dokumenty 

Wykonawca winien złożyć wypełniony Formularz cenowy zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

Kryteria oceny 
ofert  

i ich znaczenie 

Cena 100 % 

Ceny poszczególnych ofert będą podlegały porównaniu według wzoru:  

C= Cn/Cb x 100 

gdzie: 

C - ocena punktowa oferty według kryterium ceny, 
Cn - cena najtańszej oferty, 
Cb - cena badanej oferty. 

 
Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium  
najniższej ceny. 

Sposób podania 
ceny 

1. Cena łączna musi obejmować wszystkie koszty łącznie z kosztami dostawy 
do Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we 
wszystkich pozycjach występujących w formularzu oferty i formularzu 
cenowym.  

3. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

4. Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym będą stałe i będą 
obowiązywać w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia. 

5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług 
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje 
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odrzucenie oferty.  

Sposób i termin 
składania ofert 

Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres:  

k.debis@zamek-krolewski.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2021 r. o godz. 10.00 

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę. 

Inna 
korespondencja 

związana z 
przetargiem 

1. Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert mogą przesłać 
zapytania dotyczące przetargu na adres k.debis@zamek-krolewski.pl 

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

3. Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie internetowej, w 
miejscu gdzie znajduje się niniejsze ogłoszenie o przetargu. 

Termin 
związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania przetargu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek  
z ofert bez podawania przyczyny. 

Załączniki do ogłoszenia stanowią jego integralną część. 
Załącznik nr 1 – formularz cenowy (wzór oferty i opis przedmiotu zamówienia), 
Załącznik nr 2 – klauzula RODO, 
Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 


