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ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 20/2013

I.

Zamawiający:

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Św.,
tel. 41 330 45 50, e-mail www.muzeumostrowiec.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu do transportu eksponatów
muzealnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zmówienia jest wynajem samochodu do transportu eksponatów muzealnych
z miejscowości Człuchów (Muzeum Regionalne) do Muzeum w Ostrowcu Św. (Częstocice) około 540
kilometrów.
Załadunek transportu powinien być wykonany w godzinach 8.00-11.00 w dniu 08.01.2014r.
(załadunek trwa około 3 godzin), przez pracowników muzeum w Człuchowie (Aleja Wojska Polskiego
3).
Planowany przyjazd do Muzeum w Ostrowcu Św. (Częstocice) powinien nastąpić nie później niż do
godziny 20.00. Przed wyjazdem z Człuchowa należy się telefonicznie skontaktować z zamawiającym
(669-970-492).
Jeśli transport zostanie wykonany we wskazanych godzinach zostanie on rozładowany w tym
samym dniu. Jeśli dotrze po godzinie 20.00 rozładunek nastąpi następnego dnia (09.01.2014r.) od
godziny 7.30.
Z muzeum w Człuchowie (jeśli istnieje możliwość) mogą jechać 2 pracownice muzeum. (Nie jest to
warunek zamówienia).
Samochód powinien mieć długość nie mniejszą niż 9,5 m i powinien być wyposażony w pasy do
mocowania eksponatów.
III. Termin wykonania zamówienia

8 stycznia 2014 roku.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:
- cenę jednostkową brutto za wykonanie transportu na wskazanej trasie.
Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki,
Sudół 135a, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat(a>krzemionki.info do dnia 17.12.2013r. do godziny 15.30.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.12.2013r., a wynik wyboru najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12.00 w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie
Krzemionki, Sudół 135a oraz na stronie internetowej www.muzeumostrowiec.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.muzeumostrowiec.pl
Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:
Cena -1 0 0 %
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej www.muzeumostrowiec.pl

Dodatkowych informacji udziela Beata Kobiałka, tel. 41 330-45-50 wew. 12
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