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Muzeum w Lęborku              Lębork, 27.04.2015r. 
ul. Młynarska 14-15 
84-300 Lębork 
tel/fax 59 86 22 414 
email: biuro@muzeum.lebork.pl 
www.muzeum.lebork.pl 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum w Lęborku ul. Młynarska 14-15, 84-300 Lębork zaprasza do złożenia oferty na:  
WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH MUZEUM 
W LĘBORKU W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 
OBR. LĘBORK 8 oraz PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ – ETAP 1: PIONY 2, II,  2A W 
BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. 
LĘBORK 8. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Muzeum nr 3/2015 z dnia 

31.03.2015r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy pzp. 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach Muzeum w Lęborku w 

budynku po łożonym przy ul.  Młynarskiej 14/15 obr. Lębork 8 zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną, Przedmiarem Robót i projektem. 

2. Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej ETAP 1: PIONY 2, II,  2A 
w budynku Muzeum w Lęborku przy ul. Młynarskiej 14/15 obr. Lębork zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną, Przedmiarem Robót i projektem. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
5. Zamawiający wymaga, aby prace zostały wykonane przez osoby posiadające odpowiednie, 

wymagane prawem uprawnienia budowlane. Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
aby kierownik budowy posiadał kwalifikacje określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie 16 czerwca 2015 r., ale nie wcześniej niż po uzyskaniu 

przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę, a zakończenie do 30 lipca 2015r. 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania stanowiącego 

załącznik nr 1. 
2. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy będące załącznikiem nr 2 
3. Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.  
4. Do oferty należy dołączyć  
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a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

b. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub 
podanie nieprawdziwych danych, spowoduje odrzucenie oferty. 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 
1. Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Siwka pod numerem telefonu 59 86 22 414, oraz 

adresem email biuro@muzeum.lebork.pl. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert. W 

takim przypadku nie będzie przysługiwał zwrot kosztów złożenia oferty. 
3. Termin związania ofertą trwa 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
4. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia.  
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@muzeum.lebork.pl, faksem na nr: 59 86 22 414,  poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na adres: Muzeum w Lęborku 84-300 Lębork ul. Młynarska 14/15 do dnia 8.05.2015r. 
do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.05.2015r. o godz. 13:10 w siedzibie Muzeum w 
Lęborku. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem 

www.muzeum.lebork.pl. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.muzeum.lebork.pl 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena liczona według wzoru: 
 

cena oferowana minimalna brutto 
  Lpc  =    

cena badanej oferty brutto   
x 100%  x  100 

 
IX. ZAWARCIE UMOWY: 
1. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę. 
X. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór formularza ofertowego 
2. Oświadczenie wykonawcy 
3. Wzór umowy 
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji wentylacji 
5. Przedmiar robót instalacji wentylacji 
6. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót dla przebudowy instalacji wod-kan 
7. Przedmiar robót przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 
8. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych 
9. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji wod-kan 
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                    ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
........................................ 

(pieczątka oferenta) 
 

 
OFERTA 

 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2015r dotyczące  
WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH MUZEUM 
W LĘBORKU W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 
OBR. LĘBORK 8 oraz PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ – ETAP 1: PIONY 2, II,  2A W 
BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. 
LĘBORK 8. 

 
niniejszym składamy ofertę następującej treści: 
 
Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym 
oraz zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
sztuki budowlanej za cenę ogółem: 
 
netto ………………………………………………………. zł 
obowiązujący podatek VAT ………….. % …………………. zł 
cena brutto ………………………………………………… zł 
(słownie ……………………………………………………………………………..……………..) 
 
w tym: 
 

1) WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI 
 

cena brutto ……………………………………… zł 
 

(słownie ………………………………………………………………………..……………..) 
 

2) PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ 
– ETAP 1: PIONY 2, II, 2A 
 

cena brutto ……………………………………… zł 
 

(słownie ………………………………………………………………………..……………..) 
 
 
Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni. 
 
Na wykonane roboty, dostawy i usługi udzielamy 3 letniej gwarancji i rękojmi licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. 
 
 
Załączniki: 
Oświadczenie Wykonawcy 
 

……………..…………….. 

 ............................................................ 
 (data i podpis osoby upoważnionej) 
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                    ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
do oferty na: 

 
WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH MUZEUM 
W LĘBORKU W BUDYNKU POŁOŻONYM PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 

OBR. LĘBORK 8 oraz PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ – ETAP 1: PIONY 2, II,  2A W 

BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. 
LĘBORK 8. 

 
 
Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  
uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

b) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

c) W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
d) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne. 

 
Ponadto, oświadczam, że: 

a) Dysponuję zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
b) Posiadam środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą wartości oferty. 
c) Osoby, uczestniczące w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie uprawnienia, 

wymagane przepisami prawa, tj: 
 

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

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

 
 
 
 

…………………….…………………. 
(data, pieczątka i podpis Wykonawcy) 
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                    ZAŁĄCZNIK NR 3 
 
 
 
 

UMOWA NR .../.../2015 (wzór) 
 
 
 
zawarta w ……………………..w dniu ...................2015 r. pomiędzy Muzeum w Lęborku ul. 
Młynarska 14-15, 84-300 Lębork, reprezentowanym przez : 
 
Mariolę Pruską – Dyrektorkę Muzeum w Lęborku 
zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym”  
 
a 
 
…………………………………………………………………… –  
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………….   
NIP …………………………………... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy pzp. 
 

§ 1. 
Wykonawca wykona instalację  wentylacji w pomieszczeniach Muzeum w Lęborku w 
budynku po łożonym przy ul.  Młynarskiej 14/15 obr. Lębork 8 oraz przebuduje 
wewnętrzną  instalację  wodociągowo-kanalizacyjną  – etap 1: piony 2, ii ,  2a w 
budynku Muzeum w Lęborku przy ul. M łynarskiej 14/15 obr. Lębork 8 zgodnie z 
projektem wykonawczym instalacji wentylacyjnych i projektem budowlano-wykonawczym 
przebudowy instalacji wod-kan. 
 

§ 2. 
Wykonawca wykona roboty w terminie: rozpoczęcie 16 czerwca 2015 r., ale nie wcześniej niż po 
uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę, a zakończenie do 30 lipca 
2015r. 
 

§ 3. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) Wskazania punktu poboru energii elektrycznej i wody. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem 
2) Zapewnienie materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
 

§ 4. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w robót określa się w formie ryczałtu na 
………………… PLN brutto (słownie: …………………………………………..złotych) 
ogółem, w tym: 

 

a) WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI 
 

cena brutto ……………………………………… zł 
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(słownie ………………………………………………………………………..……………..) 
 

b) PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ 
– ETAP 1: PIONY 2, II, 2A 

 

cena brutto ……………………………………… zł 
 

(słownie ………………………………………………………………………..……………..) 
2. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z terenem budowy, 
opisem technicznym zamówienia oraz wykorzystał wszystkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  
 

§ 5. 
Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron po uprzednim zgłoszeniu zakończenia prac 
przez Wykonawcę. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze robót. W przypadku stwierdzenia 

przy odbiorze usterek faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

 
§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo 
obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 

a) karą umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad 
ujawnionych przy odbiorze. 
b) karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku 
odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

kary umowne. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości i rękojmi na 

zrealizowany przedmiot umowy, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, licząc od dnia 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

2. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia 
wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonywanym przedmiocie umowy. 

3. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i ustali 
spotkanie stron w celu ustalenia terminu usunięcia wad. 

4. W przypadku przekroczenia terminu na usunięcie wad. Zamawiający może zlecić ich 
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdą wadę 
usuwaną zastępczo w trakcie okresu gwarancji. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia 
kary umownej przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. W przypadku wystąpienia wad, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na 
nowo od daty ich usunięcia. 
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6. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 

§ 9. 
1. Niezależnie od przypadków wskazanych w obowiązujących przepisach, Zamawiającemu 

przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 
a. zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec 

wykonawcy 
b. wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres, co najmniej 

14dni 
c. wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co 

najmniej 14 dni 
d. wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami 

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności 
(umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z 
postanowieniami niniejszej umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy przysługiwać 
będzie wynagrodzenie jedynie za wykonany i odebrany przez Zamawiającego zakres prac 
objętych niniejszą umową, który zostanie określony w protokole podpisanym przez strony umowy. 

 
§ 10. 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy lub dochodzeniem 
roszczeń z nią związanych kierowana będzie na adresy wskazane w umowie lub inne 
przedłożone drugiej stronie w formie pisemnej. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki  
a. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji wentylacji 
b. Przedmiar robót instalacji wentylacji 
c. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych 
d. Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót dla przebudowy instalacji wod-kan 
e. Przedmiar robót przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 
f. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji wod-kan 
g. oferta Wykonawcza w wyniku której podpisano niniejszą umowę wraz z załącznikami.  

5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dla:  
Wykonawcy robót – 1 egzemplarz, 
Zamawiającego – 2 egzemplarze.  
 
 
 
 
           Wykonawca :                                                                                Zamawiający : 


