
   

 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: 

WYKONANIE REGAŁÓW JEZDNYCH NA POTRZEBY MAGAZYNÓW ZEWNĘTRZNYCH MUZEUM TATRZAŃSKIEGO w 

ramach zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie powierzchni zewnętrznych na potrzeby magazynów Muzeum 

Tatrzańskiego 

 
Zamawiający: 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72 
e – mail : biuro@muzeumtatrzanskie.pl ; 
 

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w 
pomieszczeniu 007 w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane: 
- szyny jezdne G-R 
- regał G07, H07, I07, J07 
- regał F07  
zgodnie z rysunkiem w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 
Wymagania Zamawiającego dotyczące regałów: 
- regały przesuwane ręcznie, 
- tory nawierzchniowe z najazdami, 
- wysokość regałów G07-J07 290 cm +/- 10 cm, regału F07 230 cm +/- 10 cm – dokładna wysokość zostanie podana po 
wyborze oferty, najpóźniej 16.12.2016, 
- nośność siatki na 1m2 – 40 kg – preferowana siatka oczko 5x5 cm fi pręta 4 mm, 
- malowane proszkowo,  
- wszystkie elementy gablot, ścianek ekspozycyjnych oraz pozostałych elementów wystawienniczych muszą być 
zgodne z Rozporządzeniem MKiDN Rozp. Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r., w sprawie 
zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem 
lub utratą, Dz.U. z 19 września 2014r., poz. 1240, 
- regały G07-H07 winny być wyposażone w pojedynczą siatkę, 
- regały powinny być wyposażone w haczyki do zawieszania obrazów umożliwiające obustronne zawieszanie. 
 
Termin realizacji zamówienia:  
28.12.2016 
Okres gwarancji:  
36 miesięcy 
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  
Cena 
 
Warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zlecenia. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
Oświadczenie  o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczeniu koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia. 
Miejsce termin składania ofert: 
Do dnia 15.12.2016 drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzasnkie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum ul. 
Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Tomasz Gluziński specjalista ds. inwestycji i remontów 
 

Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 
 
 
Zakopane, dnia 13.12.2016 
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