
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: 

Dostawę materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach 
projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w 
ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 
 
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 : zp@muzeumtatrzanskie.pl; 
 

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). 
W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest 
także „zaproszeniem do składania ofert” lub „zaproszeniem”. 
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum 
Tatrzańskim dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 
 

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii 
cyfrowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 
Warunki realizacji dostaw określa także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 
 

L.P. Nazwa Ilość 

1 Teczka wiązana biała 200 szt. 

2 Koperta biała – rozmiar 1 50 szt. 
 3 Koperta biała – rozmiar 2 50 szt. 
 

 

4 Fastykuły – rozmiar 1 5 szt. 

 

 

5 Fastykuły – rozmiar 2 5 szt. 

 6 Fastykuły – rozmiar 3 10 szt. 

 7 Transparentna taśma naprawcza 5 szt. 

8 Papier kolorowy do druku 1 szt. 

9 Etykieta samoprzylepna 20 szt. 

10 Papier przekładkowy buforowany 100 szt. 

11 Segregatory na negatywy 100 szt. 

12 Koszulki na slajdy 100 szt. 

13 Gilotyna  1 szt. 

14 Obwoluta bawełniana do zabezpieczania fotografii i klisz- rozmiar 1 40 szt. 
 
 

15 Obwoluta bawełniana do zabezpieczania fotografii i klisz- rozmiar 2 40 szt. 

 16 Obwoluta bawełniana do zabezpieczania fotografii i klisz- rozmiar 3 40 szt. 

 17 Obwoluta bawełniana do zabezpieczania fotografii i klisz- rozmiar 4 40 szt. 

 18 Obwoluta bawełniana do zabezpieczania fotografii i klisz- rozmiar 5 40 szt. 

 19 Pudło szczękowe- rozmiar 1 1 szt. 

 

 

20 Pudło szczękowe- rozmiar 2 1 szt. 
21 Pudło szczękowe- rozmiar 3 1 szt. 
22 Pudło szczękowe- rozmiar 4 1 szt. 
23 Pudło szczękowe- rozmiar 5 1 szt. 
24 Pudło szczękowe- rozmiar 6 1 szt. 
25 Pudło szczękowe- rozmiar 7 1 szt. 
26 Pudło szczękowe- rozmiar 8 1 szt. 
27 Pudło szczękowe- rozmiar 9 1 szt. 
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28 Pudło szczękowe- rozmiar 10 1 szt. 
29 Pudło na rulony- rozmiar 1 4 szt. 

 

 

 

30 Pudło na rulony- rozmiar 2 3 szt. 

 31 Pudło na rulony- rozmiar 3 3 szt. 

 32 Opakowania na negatywy szklane- rozmiar 1 50 szt. 
 33 Opakowania na negatywy szklane- rozmiar 2 50 szt. 
 34 Opakowania na negatywy szklane- rozmiar 3 50 szt. 
 35 Opakowania na negatywy szklane- rozmiar 4 50 szt. 

36 Odkurzacz 2 szt. 
 
 

37 Środek do czyszczenia negatywów 10 szt. 

 
Termin realizacji zamówienia:  
ETAP 1 Pozycje 36-37 do 7 dni od dnia podpisania umowy 
ETAP 2 Pozycje 1-35 do 30 dni od dnia podpisania umowy 
 
Okres gwarancji:  
24 miesiące 
 
Termin płatności: 
Do 30 dni od dnia dokonania dostawy 
 
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:  
1. Cena – waga 90% 
Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru: 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 90 
gdzie: 
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 
2. Skrócenie terminu realizacji – 10% 
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 
- za zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji dla ETAPU 2 (30 dni od dnia podpisania umowy) – 0 punktów, 
- za zaoferowanie krótszego terminu realizacji dla ETAPU 2 (21 dni od dnia podpisania umowy) – 10 punktów. 
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryteriach wskazanych w 
pkt 1 i 2. 
 
Warunki udziału w postępowaniu 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
 
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
 
Miejsce termin składania ofert: 
Do dnia 04.04.2017 r. drogą mailową na adres: zp@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum 
Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 10:00 
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 
Danuta Janusz – biblioteka@muzeumtatrzanskie.pl, tel. 182015205 w. 20 –sprawy merytoryczne 
Anna Jarząbek – ajarzabek@muzeumtatrzanskie.pl tel. 182015205 w. 14 –sprawy związane z procedurą 
 
Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia (w tym wskazanie w każdej pozycji nazwy towaru 
np. producent, model itp.) oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania do Wykonawców o uzupełnienie lub wyjaśnienie ich 
treści. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oferowanych towarów pod kątem ich zgodności z wymaganiami 
niniejszego zaproszenia, w tym Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do zaproszenia). W razie stwierdzenia 
niezgodności oferty z tymi warunkami oferta będzie podlegać odrzuceniu i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie. 
 
Zakopane, dnia 29.03.2017 r.   
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Załącznik nr 1 
do zaproszenia do składania ofert  

FORMULARZ OFERTY 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego 
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10 
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72 
e – mail : zp@muzeumtatrzanskie.pl; 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  
Dostawa materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach 
projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w 
ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 
 
oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Materiały zabezpieczające artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
zaproszenia do składania ofert. 
 

L.P. Nazwa 

Określenie 
oferowanego 
towaru (np. 

nazwa 
producenta, 
model itp.) 

Ilość Cena netto 
Wartość 

netto 
Cena brutto 

Wartość 
brutto 

1 Teczka wiązana biała  200 szt.     

2 Koperta biała – rozmiar 1  50 szt. 
 

    

3 Koperta biała – rozmiar 2  50 szt. 
 

 

    

4 Fastykuły– rozmiar 1  5 szt. 

 

 

    
5 Fastykuły– rozmiar 2  5 szt. 

 

    
6 Fastykuły– rozmiar 3  10 szt. 

 

    
7 Transparentna taśma naprawcza  5 szt.     

8 Papier kolorowy do druku  1 szt.     

9 Etykieta samoprzylepna  20 szt.     

10 Papier przekładkowy buforowany  100 szt.     

11 Segregatory na negatywy  100 szt.     

12 Koszulki na slajdy  100 szt.     

13 Gilotyna   1 szt.     

14 Obwoluta bawełniana do 
zabezpieczania fotografii i klisz– 
rozmiar 1 

 40 szt. 
 
 

    

15 Obwoluta bawełniana do 
zabezpieczania fotografii i klisz– 
rozmiar 2 

 40 szt. 

 

    

16 Obwoluta bawełniana do 
zabezpieczania fotografii i klisz– 
rozmiar 3 

 40 szt. 

 

    

17 Obwoluta bawełniana do 
zabezpieczania fotografii i klisz– 
rozmiar 4 

 40 szt. 
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18 Obwoluta bawełniana do 
zabezpieczania fotografii i klisz– 
rozmiar 5 

 40 szt. 

 

    

19 Pudło szczękowe– rozmiar 1  1 szt. 

 

 

    
20 Pudło szczękowe– rozmiar 2  1 szt.     
21 Pudło szczękowe– rozmiar 3  1 szt.     
22 Pudło szczękowe– rozmiar 4  1 szt.     
23 Pudło szczękowe– rozmiar 5  1 szt.     
24 Pudło szczękowe– rozmiar 6  1 szt.     
25 Pudło szczękowe– rozmiar 7  1 szt.     
26 Pudło szczękowe– rozmiar 8  1 szt.     
27 Pudło szczękowe– rozmiar 9  1 szt.     
28 Pudło szczękowe– rozmiar 10  1 szt.     
29 Pudło na rulony– rozmiar 1  4 szt. 

 

 

 

    
30 Pudło na rulony– rozmiar 2  3 szt. 

 

    
31 Pudło na rulony– rozmiar 3  3 szt. 

 

    
32 Opakowania na negatywy 

szklane– rozmiar 1 

 50 szt. 
 

    

33 Opakowania na negatywy 
szklane– rozmiar 2 

 50 szt. 
 

    

34 Opakowania na negatywy 
szklane– rozmiar 3 

 50 szt. 
 

    

35 Opakowania na negatywy 
szklane– rozmiar 4 

 
50 szt. 

    

36 Odkurzacz  2 szt. 
 
 

    

37 Środek do czyszczenia negatywów  10 szt.     

 
 

 
 

Razem 
netto 

 Razem 
brutto 

 

 

 
Pozycje 1-37 
za: 
Cena netto: ………………………………………………………. VAT:………..% 
Cena Brutto:…………………………………………………………………… 
 
Termin realizacji umowy:     
Etap 1 – 7 dni od dnia podpisania umowy 
Etap 2  – 21* / 30* dni od dnia podpisania umowy 
 
W przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował 30 dniowy termin 
realizacji zamówienia 
 
Warunki płatności:     
Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert. 
 
Okres gwarancji:     
Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert. 
 
Oświadczam, że: 
1. Przyjmujemy warunki realizacji zamówienia postawione przez zamawiającego, w zaproszeniu do składania ofert. 
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy (zał. Nr 3 do zaproszenia)  i nie wnosimy do niego uwag. W razie wyboru 

naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania 
ofert i naszej ofercie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
Ofertę niniejszą składam na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 
 



 

Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie 
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający. 
 
                      
Załączniki do oferty: 
1. .................................................................... 
2. ................................................................... 
 
Miejscowość, ……………………., dnia ……………………20.... r. 
 
* - niepotrzebne skreślić. W braku skreślenia którejś z opcji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin 
realizacji ETAPU 2 wynoszący 30 dni od dnia podpisania umowy 
 

…………………………………………. 
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
 


