Sudół, dnia 12.07.202 r.
AT.260.6.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 6/2022
Zamawiający:

I.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski., tel. 41 260 55 51, www.muzeumostrowiec.pl, e-mail: sekretariat@krzemionki.info
Opis przedmiotu zamówienia:

II.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji w budynkach
Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

III.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
2.

IV.

Oferta obejmuje wykonanie:
Projektu instalacji klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin w wyznaczonych
pomieszczeniach
Projektu instalacji elektrycznych dla zasilania i sterowania klimatyzacją
Kosztorysów inwestorskich (obejmujących również wszelkie niezbędne roboty
budowlane)
Przedmiary robót
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Wersje papierowe w 3 egzemplarzach
Wersje elektroniczne w 2 egzemplarzach
Wykaz pomieszczeń, w których ma znaleźć się klimatyzacja stanowi załącznik nr
2. Do zapytania ofertowego Zamawiający dołącza również rzuty kondygnacji
budynku muzeum.

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:
Najniższa cena (100% cena)

V.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w ciągu 5 tygodni od dnia podpisania umowy

VI.

Składanie ofert i pozostałe informacje:

1. Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Św., w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe nr6/2022”, do dnia 19.07.2022r. do godz. 14:00. Ofertę z załącznikami
można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
przetargi@muzeumostrowiec.pl
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.07.2022r., o godz. 14:30. Oferenci zostaną
poinformowani o wyniku wyboru oferty poprzez e-mail.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Oferenci przed złożeniem oferty mogą dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Pan Maciej Jaśkiewicz, tel.
500 562 372 lub e-mail: przetargi@muzeumostrowiec.pl, dostępny od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 – 16:00.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają

wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

