Lubań, dnia 08.04.2019 r.

Nr sprawy: MR.221.5.2019
Zamawiający:
Muzeum Regionalne w Lubaniu
Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań
Telefon: 75 722 32 13, 602 751 995
NIP 613 000 32 53
Adres strony internetowej: www.muzeumluban.pl
Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum-luban.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Muzeum Regionalne w Lubaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 5 wystaw
mineralogicznych na czas Sudeckiego Festiwalu Minerałów od 4 do 7 lipca 2019 r.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art.
4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i
1473 oraz z 2014 r. poz. 423).
1. Zakres przedmiotu zamówienia
I. 5 wystaw mineralogicznych.
II. Wymagane parametry dla przedmiotu umowy:
a) Wystawa poświęcona minerałom z obszaru Zachodnich Sudetów.
Wystawa powinna wypełnić przestrzeń ekspozycyjną gabloty o długości 8 m, szerokości 80 cm i
wysokości 150 cm. Na wystawie powinny znaleźć się liczne okazy mineralogiczne. W grupie
eksponatów powinny znaleźć się okazy wysokiej, kolekcjonerskiej klasy, w tym kilka okazów o
dużych rozmiarach. Wystawa powinna posiadać oprawę graficzną i merytoryczną.
b) Wystawa agatów świata
Wystawa powinna wypełnić przestrzeń ekspozycyjną gabloty o długości 6 m, szerokości 60 cm i
wysokości 120 cm. W jej ramach powinno zostać zaprezentowanych co najmniej 100 okazów agatu
najwyższej kolekcjonerskiej klasy (tzn. agaty o bogatym i ciekawym rysunku oraz bogatej palecie
barw, bez skaz i uszkodzeń), pochodzących z najważniejszych światowych wystąpień. Wystawa
powinna posiadać oprawę graficzną i merytoryczną.
c) Wystawa poświęcona jednemu rodzajowi minerałów
Wystawa powinna wypełnić przestrzeń gabloty o długości 8 m, szerokości 80 cm i wysokości 150 cm.
W jej ramach powinno zostać zaprezentowanych kilkadziesiąt okazów jednego minerału z rozmaitych
światowych lokalizacji. W grupie eksponatów powinny znaleźć się okazy wysokiej, kolekcjonerskiej
klasy, w tym kilka okazów o dużych rozmiarach. Wystawa powinna posiadać oprawę graficzną i
merytoryczną.

d) Wystawa ukazująca dorobek najważniejszych polskich i kilku zagranicznych kolekcjonerów
minerałów. Wystawa powinna wypełnić przestrzeń 20 gablot o rozmiarach 90 x 45 x 100 cm. W
każdej gablocie powinny znaleźć się okazy możliwie najwyższej jakości w ramach prezentowanych
kolekcji i lokalizacji.
e) Wystawa minerałów z obszaru Dolnego Śląska
Wystawa powinna wypełnić przestrzeń gabloty o długości 3 m, szerokości 60 cm i wysokości 120 cm.
Na wystawie powinny znaleźć się okazy minerałów z różnych Lokalizacji na Dolnym Śląsku. W
grupie eksponatów powinny znaleźć się okazy wysokiej, kolekcjonerskiej klasy, w tym kilka okazów
minerałów pozyskanych w ciągu ostatnich 5 lat.
III. Wystawy powinny zostać wykonane na terenie ratusza do 3 lipca 2019 r. i zdemontowane do 10
lipca.

2. Sposób określenia ceny
1. Cenę ofertową należy określić jako ryczałtową
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Termin wykonania zamówienia: 3 lipca 2019 r.
3.Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy winni udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności. Ocena spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożony przez Wykonawcę:
- wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców –
sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do niniejszego
zaproszenia,
4.Informacje o sposobie przygotowania oferty
Złożona przez Wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1
b) wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców – sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub z wykorzystaniem załącznika do
niniejszego zaproszenia – załącznik nr 2
c) oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
zawartością.
5.Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki określone w pkt. 3 niniejszego
Zaproszenia oraz uzna ofertę Wykonawcy za najkorzystniejszą.
6. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Regionalne w
Lubaniu, Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań do 22 kwietnia 2019 r., do godz. 15:00, kiedy to nastąpi
komisyjne otwarcie ofert.
2. W przypadku, niewpłynięcia wymaganej ilości ofert- 2 oferty- (w tym żadnej oferty) w
postępowaniu Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i
warunki określone w zaproszeniu będącym podstawą do wyłonienia wykonawcy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Informacje na temat umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszego Zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Łukasz Tekiela nr tel. 602 751 955;
e-mail: muzeum@muzeum-luban.pl w terminach: od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy
9:00 – 15:00.
10. Załączniki do Zaproszenia:
1. Formularz ofertowy .
2. Wykaz usług w zakresie wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
W imieniu zamawiającego
Łukasz Tekiela
Dyrektor Muzeum
Regionalnego w Lubaniu

Załącznik nr.1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
1.Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................
Siedziba: ................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ……........................................
Numer faksu: ……. ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................
2.Dane dotyczące Zamawiającego
Muzeum Regionalne w Lubaniu
Rynek-Ratusz, 59-800 Lubań
Zobowiązania Wykonawcy:
Nawiązując do zaproszenia na wykonanie 2 gablot ekspozycyjnych
Numer sprawy:
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Zaproszenia za cenę:
3.Cena oferty
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
4. Oświadczenia Wykonawcy;
Podana wyżej wartość uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w
zaproszeniu ofertowym.
Deklaruję/(-my) wykonanie usługi w zakładanym terminie określonym w zaproszeniu ofertowym.
Oświadczam/(-my), że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia ofertowego i nie wnosimy do nich
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………..
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 2
WYKAZ USŁUG
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................
Miejscowość ................................................ Data .......................

L Odbiorca
p
.

Miejsce wykonania

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Zakres
przedmiotowy

Data rozpoczęcia
/zakończenia

