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 ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
 
 Muzeum Narodowe w Szczecinie prosi o złożenie oferty cenowej na żele silikonowe i maty 

antykorozyjne do gablot wystawowych w których prezentowane są zabytki papierowe i metalowe. Z uwagi na 

różną wielkość gablot należy uwzględnić zmieniającą się pojemność wg dołączonego załącznika (nr 1). 

Termin składania ofert do 10.10.2015 r. 
   
W sprawach ewentualnych pytań proszę się kontaktować z panią: Genowefą Horoszko –  797 705 271. 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 

Gabloty numizmatyka 
1. typ IA, metal, lak – pojemność gabloty 0,75m³ - 45% 
2. typIA, lak, papier - pojemność gabloty 0,75m³ - 45% 
3. typIA lak, metal- pojemność gabloty 0,75m³ - 45% 
4. typ IC metal - pojemność gabloty 0,75m³ - 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
5. typ II metal – pojemność gabloty 0,4 m³ - 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
6. typ VII metal – pojemność gabloty 0,3 m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
7. typ IIIC papier – pojemność gabloty 0,5 m³; szuflada papier 0,05 m³- 45% 
8. typ IIIC papier – pojemność gabloty 0,5 m³; szuflada papier 0,05 m³- 45% 
9. typ IV papier  - pojemność gabloty 0,8 m³- 45% 
10. typ IV metal, papier  - pojemność gabloty 0,8 m³- 40% 
11. typ IV papier, drewno  - pojemność gabloty 0,8 m³- 45% 
12  typ IIIB papier – pojemność gabloty 0,5 m³; szuflada 0,05 m³- 45% 
13  typ IIIA metal– pojemność gabloty 0,5 m³; szuflada papier 0,05 m³ - 40% lub mniej + maty 
antykorozyjne; szuflada – 45% 



14. typ IIIA metal, papier– pojemność gabloty 0,5 m³; szuflada papier 0,05 m³- 40% lub mniej + maty 
antykorozyjne; szuflada – 45% 
15. typ IV papier  - pojemność gabloty 0,8 m³– 45% 
16  typ IV papier  - pojemność gabloty 0,8 m³– 45% 
17 typ IV papier, metal  - pojemność gabloty 0,8 m³ – 40% 
18 typ IB, metal – pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
19 typ IB, metal – pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
20 typ IB, metal, ceramika – pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
21 typ IB, metal – pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
22 typ IB, metal – pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
23 typ IB, metal – pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
24 typ II metal – pojemność gabloty 0,4 m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
25 typ VI metal – pojemność gabloty 0,35 m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
26 typ VI metal – pojemność gabloty 0,35 m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
27 typ VI metal – pojemność gabloty 0,35 m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
28 typ IC metal - pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
29 typ IC metal - pojemność gabloty 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
30 ? metal ok. 0,75m³- 40% lub mniej + maty antykorozyjne 
 

  
 
 
           
 

 


