Szczecin 21 sierpnia 2015
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
Email: biuro@muzeum.szczecin.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
– wykonanie pamiątkowej, wolnostojącej tablicy pamiątkowej (unijnej).
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
1) wykonanie i montaŜ tablicy pamiątkowej z informacją nt. wsparcia rozwoju regionalnego
przez Unię Europejską na placu Solidarności, w sąsiedztwie budynku Centrum Dialogu
„Przełomy”
2) wykonanie i montaŜ tablicy z regulaminem korzystania z Placu Solidarności, na placu
Solidarności, w sąsiedztwie budynku Centrum Dialogu „Przełomy
ad. 1) i 2) Projekty tablic, rysunek podkonstrukcji tablic oraz plan lokalizacji stanowią
załączniki do zapytania. Pozwolenia i zgody na montaŜ tablic leŜą po stronie Zamawiającego.
3) 2 tabliczki informacyjne dotyczące wyposaŜenia (informujące o współfinansowaniu
zakupu wyposaŜenia ze środków UE) – format A4, do zawieszenia-przymocowanie na
ścianie, Tablica ze stali nierdzewnej gr. 2 - 5 mm, z napisem w sitodruku szarym
(treść podobna jak na tablicy pamiątkowej),
4) 300 szt naklejek na wyposaŜenie zawierające informacje wskazujące na
dofinansowanie z EFRR – naklejki samoprzylepne, format 64x33 mm, 1 kolor
(podobnie jak tablica pamiątkowa, podobna treść).

ZłoŜona oferta powinna zawierać:
1) nazwę i adres oferenta,
2) datę sporządzenia oferty
3) całkowity koszt wykonania usługi w PLN (netto i brutto)
4) kosztorys zawierający koszty poszczególnych punktów zapytania
5) informację o maksymalnym terminie płatności
6) czas realizacji (od momentu zlecenia do zakończenia prac montaŜowych)
7) informację o terminie gwarancji udzielonej na tablicę informacyjną i wykonane prace
montaŜowe
Kryterium wyboru oferty – cena oraz termin wykonania tablic.
W przypadku gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyŜsze od
zaplanowanych na realizację tablicy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z
Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
Miejsce składania ofert:
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
Lub na adres mailowy: e.jurska@muzeum.szczecin.pl

Termin dostarczenia ofert upływa 26.08.2015 o godz. 12:00.
ZastrzeŜenia:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Muzeum Narodowego w Szczecinie do
akceptacji oferty, w całości lub w części oraz do składania wyjaśnień o powodach
akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. Muzeum Narodowe w Szczecinie nie moŜe być pociągane do odpowiedzialności za
jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z
przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. Muzeum Narodowe w Szczecinie zastrzega sobie prawo w kaŜdej chwili do zmian
całości lub części zapytania ofertowego.
Załączniki:
1) 1.1 lokalizacja
2) 2.1 rysunek podkonstrukcji tabliczki unijnej
3) 2.2 rysunek podkonstrukcji tablicy z regulaminem
4) 3.1 projekt tabliczki unijnej
5) Widok tabliczek na placu

