Olsztynek, dnia 04.09.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie i montaż okiennic w zabytkowej chałupie z Królewa znajdującej się na
terenie Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku
W związku z realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie i montaż
okiennic w zabytkowej chałupie z Królewa na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego
Parku Etnograficznego w Olsztynku zapraszam do złożenia oferty.
Poniżej przedstawione zostały wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i
złożenia oferty.
1. Nazwa i adres zamawiającego.
Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23,
11-015 Olsztynek, tel. (89) 519 21 64, faks (89) 519 38 45, NIP 739-100-83-33,
REGON 510989878, strona internetowa: www.muzeumolsztynek.pl
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż okiennic w ilości 18 sztuk
(9 kompletów) o łącznej powierzchni ok 11 m2 wraz z obramieniem 16 sztuk otworów
okiennych, zgodnie z posiadanym materiałem wzorcowym.
2. Opis techniczny wraz z materiałem zdjęciowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
3. Wykonawca przed realizacją zadania dokona własnych, dokładnych pomiarów otworów
okiennych.
III. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2015 roku.
IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Cena – 100%.
2. Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej
przez wykonawców.
3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
4. Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
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najniższa cena brutto spośród badanych ofert
wartość punktowa oferty = __________________________________________________ x 10
cena brutto badanej oferty

V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert.
1. Termin składania ofert – do dnia 14 września 2015 roku, do godz. 14:00.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej na adres: miroslaw.koczwara@op.pl
2) faksem na nr (89) 519 38 45,
3) pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego – Olsztynek, ul. Leśna 23, w
sekretariacie.

VII. Informacje dodatkowe.
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
2. Przed zawarciem umowy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
dodatkowych negocjacji odnośnie zaproponowanej ceny wykonania zamówienia z
wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Opis techniczny wraz z materiałem zdjęciowym.
2. Formularz oferty.

Klaudiusz Woźniak
Zastępca Dyrektora
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