Szczecin, dnia 14 lipca 2020 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zapytanie ofertowe w ramach projektu
„www.muzeach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dofinansowanego ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OFERTA NA OGŁOSZENIE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI NUMER
33753

„ZAKUP MATERIAŁÓW KONSERWATORSKICH DO DZIAŁU KONSERWACJI MUZEUM NARODOWEGO W
SZCZECINIE”

Zapytanie ofertowe nr 33753
„Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

I.

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
Tel. (+48) 91 4315 200
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl;
strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
III.

RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA

1. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1
37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
24000000-4 Produkty chemiczne
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
19200000-8 Tkaniny włókiennicze i podobne
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
14523000-3 Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne
Zadanie 2
24000000-4 Produkty chemiczne
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
09220000-7 Wazelina, woski i benzyny specjalne
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące
37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
39226000-2 Butle, skrzynki na butelki, butelki płaskie i szpule
39500000-7 Wyroby włókiennicze
14500000-6 Podobne produkty wydobywcze i kopalne

Zapytanie ofertowe nr 33753
„Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Zadanie 3
24322310-3 Glikol etylenu
2. Nazwa zamówienia: „Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum
Narodowego w Szczecinie”
Tytuł projektu: „www.muzeach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup materiałów konserwatorskich do
Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie przedstawionych w Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokonuje
podziału zamówienia na 3 części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji
„Zadaniem”).
3. Oferta częściowa składana jest na poszczególne zadania. Nie dopuszcza się możliwości złożenia
oferty wyłącznie na część zadania (np. jedno lub niektóre pozycje w zadaniu). Wyszczególnienie
asortymentu wchodzącego w zakres danego zadania określa załącznik nr 1 zapytania
ofertowego. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do ilości zadań, na które można złożyć
ofertę, przy czym na dane zadanie można złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin dostawy zamówienia wynosi 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wskazany
termin dotyczy wszystkich części zapytania ofertowego.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od wraz z
upływem terminu składania ofert.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co
najmniej 10% udziałów lub akcji;
b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
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c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta nie będzie brana pod uwagę.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według
wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 4). Oświadczenie winno
zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
VII.

FORMA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Złożona w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego oraz formularzu przedmiotowym – załącznik nr 3 zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z
reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty dołączyć należy oryginał
stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię
notarialnie potwierdzoną.
6. Oświadczenie sporządzane na podstawie wzoru stanowiącego załączniki nr 4 do niniejszego
Zapytania ofertowego powinno być złożone w formie oryginału.
7. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
VIII.
1.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy złożyć zgodnie z wymogami niniejszego zamówienia w siedzibie Zamawiającego
pod adresem ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin do 30.07.2020 r. do godz. 13:00
Uwaga-sekretariat Zamawiającego czynny jest we poniedziałki i czwartki od godz. 12.00 do
14.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
4. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
5. Kopertę z ofertą należy opisać następująco:
Nazwa Wykonawcy:……………………………..
Adres Wykonawcy:………………………………..
Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, adres email).
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6.

7.
8.
9.

10.

IX.

Oferta w postępowaniu nr 33753 na “Zakup materiałów konserwatorskich do Działu
Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” Nie otwierać przed dniem: 30.07.2020 r.
godz. 13:30
Oferta powinna zawierać podpisane przez osoby upoważnione następujące dokumenty:
a. uzupełniony formularz oferty - załącznik nr 2,
b. uzupełniony formularz przedmiotowy - załącznik nr 3,
c. oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi - załącznik
nr 4 ,
d. pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, o ile prawo do podpisania dokumentów
nie wynika z innych dokumentów; pełnomocnictwo powinno być załączone w
oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczone zostanie na stronie:
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/baza-konkurencyjnosci.html
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Oferty zostaną otwarte 30.07.2020 r. o godz. 13:30 w budynku Zamawiającego przy ul.
Staromłyńskiej 1 pok. 18.
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
„Cena ”- o wadze 100pkt./100% (C)

C=

najniższa cena ofertowa
------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Oferta z najniższą
ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt.
X.

ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji,
c. Wykonawca nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty,
d. została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego kryteriów tego postępowania lub
przez Wykonawcę wykluczonego,
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e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji,
b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na
wynik prowadzonego postępowania,
c. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
d. są powiązani osobowo lub kapitałowo w stosunku do Zamawiającego.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
XI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wyniki postępowania przetargowego zostaną podane do publicznej wiadomości za
pośrednictwem oficjalnej strony internetowej https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowieniapubliczne/baza-konkurencyjnosci.html oraz w Bazie Konkurencyjności po zakończeniu
postępowania.
2. Po zakończeniu i upublicznieniu wyników postępowania, Zamawiający i Wykonawca podpiszą
stosowną Umowę o współpracy. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania
ofertowego.

XII.

FORMY KOMUNIKACJI
1. Zamawiający dopuszcza sposób porozumienia się z Wykonawcą w formie pisemnej,
telefonicznej, oraz pocztą elektroniczną (nie dotyczy składania ofert). Osobą odpowiedzialną za
kontakt ze strony Zamawiającego jest:
Aneta Jonik, tel. 572 661 184, e-mail: a.jonik@muzeum.szczecin.pl
Przemysław Manna tel. 797 705 292, e-mail: p.manna@muzeum.szczecin.pl
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego skierowanym na adres e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl.
3. Na pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania zapytania, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni
robocze przed datą złożenia ofert.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
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XIII.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin
składania ofert. Dokonane zmiany Zamawiający niezwłocznie upubliczni w bazie
konkurencyjności.
2. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania
bez wyboru oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
5. Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach wskazano znaki towarowe lub
pochodzenia, normy, aprobaty i specyfikacje techniczne Zamawiający przyjmuje, że wskazaniom
takim towarzysza wyrazy „lub równoważne".

XIV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Szczecinie z siedzibą
przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa
Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest Pan: Michał
Dłużak, m.dluzak@muzeum.szczecin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 podmiotu uprawnione do kontrolowania prawidłowości niniejszego postępowania w ramach
umowy o dofinansowania
 instytucje uprawnione do dostępu do niniejszego postępowania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 7 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 7 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
XV.

KATALOG ZMIAN UMOWY

1.

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach
określonych w pkt 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem zawartym w pkt 3.
2. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym
zakresie:
1) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz
wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i
obowiązków stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w
zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów,
2) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on przesunięciu o czas
występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia
charakterze, w szczególności takim jak epidemie o skali międzynarodowej, niedobory
rynkowe, przedłużający się czas dostawy u producenta, itp.
3)
Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się czasu trwania
epidemii oraz skutków z tym związanych, w szczególności wstrzymaniem produkcji
spowodowanym brakiem pracowników lub materiałów dostępnych na rynku, trudnościami
z dostawą (np. przy międzynarodowej dostawie towarów), recesją gospodarczą bądź innymi
niewymienionymi powyżej skutkami epidemii,
4)
Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności wstrzymania terminu dostawy bądź niemożliwości
realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich,
5)
Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji
zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego
elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość
zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy.
6)
Rezygnacji z części zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie określonego elementu nie leży
już w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartość tego elementu.
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7)
Zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
Ustała się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana nr rachunku bankowego,
2) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy,
3) zmiana danych teleadresowych,
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

3.

XVI.
1.
2.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
E-faktury. W przypadku przesyłania przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych,
Zamawiający będzie je odbierał za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 - formularz oferty,
Załącznik nr 3 - formularz przedmiotowy
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.
Załącznik nr 5 - wzór umowy
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Załącznik nr 1 zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji
Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach”
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze
środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego.
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 3 części (każda część nazywana jest w dalszej części
specyfikacji „ Zadaniem” tj.:
a) Zadanie 1
b) Zadanie 2
c) Zadanie 3
2. W ramach zakupu wymaga się od Wykonawcy odpowiednio do zadań następująco:
1) Dostarczenia materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego
w Szczecinie (Szczecin, Wały Chrobrego 3 ),
2) W ramach dostawy Wykonawca zapewni transport, załadunek, rozładunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
3) Przekazania wraz z materiałami konserwatorskimi:
a) dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji (termin przydatności do
użytku);
b) kart charakterystyk;
c) innych dokumentów zgodnie z wymaganiami SIWZ.
3. Dodatkowe wymagania:
 w przypadku oferowania materiałów o ograniczonym terminie ważności, wymagane jest,
aby termin przydatności produktu w momencie dostawy nie był krótszy niż 85% okresu
przydatności danego produktu,
 materiały powinny być dostarczone Zamawiającemu oryginalnych, fabrycznych szczelnych
opakowaniach,
 dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE, czego potwierdzeniem winna być
deklaracja zgodności producenta, oraz oznakowanie CE.
4. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady w terminach:
 określonych w kartach charakterystyk producenta - w przypadku materiałów o
ograniczonym terminie ważności.
 na okres 2 lat od dnia dostawy – w przypadku pozostałych materiałów.
Szczegóły dotyczące warunków gwarancji i świadczeń gwarancyjnych zawarte są we wzorze
umowy – załącznik nr 5.
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5. Wymagania szczegółowe wg specyfikacji technicznych:

Zadanie 1
Specyfikacja techniczna
L.p.
1.

Nazwa towaru
Bibułka japońska Kozo





Opis
100% włókno japońskie Kozo
gramatura 3,7 - 4 g /m2
kolor kremowy

2.

Bibułka japońska Kizuki
Kozo





100% włókno japońskie Kizuki Kozo
gramatura 6 g/m
kolor cream ( kremowo-biały)

3.

Papier japoński Kawashi






Papier japoński Kawashi
format arkusza: 66 x 99 cm
gramatura: 35 g/m²
Ph: 6,5

4.

Bibuła filtracyjna
jakościowa

5.

Papier bezkwasowy
gramatura: 60 - 70 g/m2

6.

Papier bezkwasowy
gramatura: 90 - 100 g/m2

7.

Tektura muzealna
bezkwasowa - 0,5mm

8.

Tektura muzealna
bezkwasowa - 1 mm


























Kolor: biały
Gramatura 60 – 70 g/m kw
Wymiary: 450-500 cm x 550-600 cm
Prędkość filtracyjna "S": 18 (+/- 2)
wymiary: 90-100 x 60-70 cm
pH powyżej 7,5,
100% celulozy
gramatura: 60 - 70 g/m2
wymiary: 90-100 x 60- 70 cm
pH powyżej 7,5
100% celulozy
gramatura: 90- 100 g/m2
certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
100% celulozy
kolor: kremowy i ivory
wartość pH > 7.5
rezewa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
gramatura: 420 g/m2
wymiary : 70-90 x 100-120cm
certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
100% celulozy
kolor: kremowy i ivory
wartość pH > 7.5

Ilość
dł. 60-65 m,
szer. 90-100
cm – arkusz
lub rolka
dł. 50-51m,
szer. 90-100
cm– arkusz lub
rolka
20 arkuszy

100 arkuszy

100 arkuszy

100 arkuszy

50 arkuszy

50 arkuszy
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9.

Tektura muzealna
bezkwasowa - 2 mm

10.

Tektura bezkwasowa
introligatorska - 900
g/m2

11.

Tektura bezkwasowa
introligatorska - 1200
g/m2

12.

Papier silikonowany
dwustronnie

13.

Taśma naprawcza

14.

Taśma płócienna

15.

Taśma papierowa


















•
•
•


rezewa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
gramatura: 900 g/m2
wymiary : 70-90 x 100-120cm
certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
100% celulozy
kolor: kremowy i ivory
.wartość pH > 7.5
Rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
gramatura: 1680 g/m2
wymiary : 70-90 x 100-120cm
kolor: szary
wartość pH 7.0 - 9.0
gramatura: 900
wymiary: 70 – 80 x 100- 120 cm
kolor: szary
wartość pH 7.0 - 9.0
gramatura: 1200 g/m2
wymiary: 70 – 80 x 100- 120 cm
gramatura min. 120 g/m2

 transparentna taśma samoprzylepna do
naprawy podartych kart papieru
 specjalistyczny, przezroczysty, bardzo cienki
papier samoprzylepny w rolce
 gramatura: 20 g
 długość rolki: min. 50 m
 szerokość: 2 cm
 nie żółknący
 klej i papier o neutralnym pH
 odporny na starzenie
 samoprzylepna taśma tkaninowa do oznaczania
lub wzmacniania grzbietów
 materiał: len
 długość w rolce : min. 10 m
 grubość: 240 mgm
 szerokość: 3 cm
 kolor: biały
 długowłóknisty, bezkwasowy, cieniutki,
transparentny, techniczny papier japoński
 gramatura 8,5 g/m2
 wyposażony w klej aktywizujący się pod

25 arkuszy

50 arkuszy

50 arkuszy

1,4 m2

5 szt.

1 szt.

5 szt.
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16.

17.

Gąbka do oczyszczania
papieru

Mydło konserwatorskie













18.

Włóknina (nośnik do
mycia i prasowania
papieru) 30 - 40 g/m2

19.

Włóknina (nośnik do
mycia i prasowania
papieru) 70 – 90 g/m2

20.

Klej termozgrzewalny








wpływem temperatury (ok. 100°C).
materiał z rezerwą alkaiczną dzięki zawartości
węglanu magnezu
przeznaczony do naprawy, ochrony i
zabezpieczania cennych dokumentów
archiwalnych zwłaszcza o kwaśnym odczynie
możliwy do usunięcia pod wpływem alkoholu lub
temperatury
taśma pozbawiona ligniny i hemi-celulozy
długość w rolce: min. 50 m
szerokość: 2 cm
gąbka do suchego, wygodnego oraz
bezpiecznego czyszczenia dokumentów, planów,
książek
materiał: Latex
pH - 7.0
nie zawiera szkodliwych związków chloru i siarki
wymiary: 90-100 mm x 60-70 mm x 40-50 mm
niejonowy koncentrat detergentu o charakterze
alkalicznym
środek przeznaczony do usuwania brud,
tłuszczów, olejów tłuszczowych, olejów
mineralnych, wosków i węglowodorów
możliwość rozcieńczania zarówno wodą, jak i
benzyną lakową
środek bezpieczny dla zdrowia
gładka tkanina o wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie
100% poliester
Bezkwasowa
gramatura: 30 - 40 g/m2
szer. 100 - 130 cm

 gładka tkanina o wysokiej wytrzymałości na
rozciąganie
 100% poliester
 Bezkwasowa
 gramatura: 70 - 90 g/m2
 szer. 100 - 130 cm
 dyspersja żywicy akrylowej w 20% ksylenie
 rozpuszczalny w wodzie
 nierozpuszczalna po wyschnięciu
 do sklejania materiałów takich jak: papier,
kartony, tkaniny
 do przyklejania płócien i tkanin na kartonie,

5 szt.

3l

25 mb

25 mb

1l
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21.

Klej termozgrzewalny

22.

Mata samogojąca do
cięcia papieru

23.

Gumka elektryczna

24.

Komplet farb akrylowych
przeznaczonych do
retuszu obiektów
zabytkowych

25.

Pędzle do retuszowania
10 szt.

drewnie, gipsie, tynku
 klej akrylowy, wodny stosowany zarówno na
mokro i na sucho
 powoduje powstanie filmu wiskozowego, który
jest wyjątkowo rozciągliwy
 doskonałe właściwości adhezyjne
 wodorozcieńczalny
 wodoodporny po wyschnięciu
 odporny na światło i starzenie się
 pH 8-9
Zastosowanie:
 aplikacje mokre i suche kolaże,
 laminowanie, dublowanie i marouflage
 montaż płócien, tkanin, papierów itp. na prawie
każdym podłożu
 samoregenerująca wielowarstwowa mata do
cięcia papieru, kartonu i innych materiałów bez
uszkadzania powierzchni
 wymiary: 1100-1200 x 900-1000 x 2 -3 mm
 gumka elektryczna zasilana napięciem 220V wraz
z wymiennymi wkładami gumek do wycierania
ołówka i powierzchniowych zabrudzeń
 wymienne wkłady – białe (do ołówka i zabrudzeń
) – min. 60 sztuk
 wymienne wkłady szare twarde (do trudno
usuwalnych zanieczyszczeń) – min. 60 sztuk
 pojemność : 50 – 75 ml
Kolory:
 Buff titanium
 Payne's grey
 Ultramarine blue green shade
 Raw umber
 Opaque oxide of chromium
 Terre verde hue
 Cadmium red
 Perinone orange
 Light red oxide
 Cadmium yellow
 Titanium white
 Black
Pędzle z wysokiej jakości włosia syntetycznego,
niklowana obsadka, rączka drewniana politurowana
trójkątna, wygodna w trzymaniu
Rozmiary:
 5/0

1l

1 szt.

1 zestaw

12 szt.
1 szt. z
każdego
koloru

3 szt. rozm.
5/0
4 szt. rozm.
3/0
3 szt. rozm.
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26.

Aceton cz.d.a

 3/0
 2/0
C3H6O czysty techniczny

27.

Alkohol etylowy

 min.96 %, cz.d.a.

28.

Pirosiarczyn sodu czysty

2 kg

29.

Nadmanganian potasu

1 kg

30.

Terpentyna balsamiczna

Rozpuszczalnik

2l

31.

Rozpuszczalnik do farb olejnych

1l

32.

Terpentyna
bezzapachowa
Mydło konserwatorskie

2l

33.

Alkohol etylowy

Wodna emulsja anionowych i niejonowych
substancji powierzchniowo-czynnych,
związków nieorganicznych i środków stabilizujących,
nieżrąca, nietoksyczna.
Stosowana do usuwania tłustych zabrudzeń, a także
zanieczyszczeń o charakterze białkowym.
C2H5OH czysty techniczny

34.

Toluen

C7H8 czysty techniczny

5l

35.

Złoto transferowe

5 książeczek

36.

Złoto płatkowe antyczne

37.

Srebro puder-strącane

Złoto płatkowe transferowe (tzw. wiatrowe)
 zawartość złota min. 23 3/4 karata
 grubość min.: 16g/1000 pł
 książeczka powinna zawierać min. 25 płatków
 wymiary płatków 8 x 8 cm
 złoto płatkowe 23 karat.
 grubość min.14 g/1000 płatków
 książeczka powinna zawierać min. 25 płatków
 wymiary płatków 8 x 8 cm
Próba 1000/1000

38.

Złoto muszelkowe

3 szt.

39.

Złoto puder

40.

Stop srebra i złota

41.

Klej króliczy

 złoto w pudrze
 zawartość złota min. 23 3/4 karata o wadze 2,5 g
 połączone z gumą arabską jako spoiwem.
 zawartość złota min. 23 3/4 karata
 waga w kapsułce 1 g
 książeczka powinna zawierać min. 25 płatków
 Wymiary płatków 8 x 8 cm
W granulkach

42.

Klej skórny perełka

W granulkach

1 kg

43.

Kreda pozłotnicza

Kreda do samodzielnego wykonywania zapraw i
5 kg
gruntów
Pawilon Działu Konserwacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin
Do zaoferowanych materiałów chemicznych powinny być dołączone

Miejsce dostarczenia
Dodatkowe informacje

2/0

7l

12 l

2l

5 książeczek

50g

2 szt.
2 książeczki
0,5 kg
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karty charakterystyki.
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Zadanie 2
Specyfikacja techniczna
L.p.

Nazwa towaru

1.

Żywica do wzmacniania
drewna zabytkowego

2.

Bejca spirytusowa w
proszku

3.

Aceton

4.

Alkohol etylowy

5.

Preparat owadobójczy
przeciwko drewnojadom
z permetryną

6.

Opis

Ilość

Żywica akrylowa na bazie metakrylanuetylu i
akrylanu metylu w perełkach. Rozpuszczalna w
toluenie i ksylenie.
Substancja barwiąca w proszku rozpuszczalna w
alkoholu etylowym.
Kolory:
 tek
 czereśnia
 orzech
 orzech antyczny
 orzech jasny
 mahoń
 palisander
 szary
Opakowania 8g / każdy kolor po jednej sztuce.
Rozpuszczalnik organiczny
C3H6O czysty techniczny
C2H5OH czysty techniczny

1kg

5l

Klej skórny perełka

Środek przeznaczony do zwalczania szkodników
drewna (kolatki, spuszczele).
Środek bezbarwny i bezwonny preparat nie może
przebarwiać zabezpieczanego drewna
Substancja czynna: permetryna
W granulkach

7.

Pumeks zmielony – pył

Granulacja 6/ON 45-106 mikronów

1 kg

8.

Wosk barwiący
8 rodzajów

Pasta woskowa do nakładania koloryzującej powłoki
wykończeniowej. Kolory:
 bezbarwny
 sosna
 dąb średni
 dąb ciemny
 orzech jasny
 orzech
 czereśnia
 mahoń
Opakowania 500ml/ każdy kolor po jednej sztuce.

8 szt.

8 szt.

15 l
15 l

2 kg
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9.

Klej do drewna

Klej na bazie polioctanu winylu

4,5 l

10.

Olej uniwersalny w
aerozolu

200 ml

11.

Olej uniwersalny

12.

Olej z woskiem

Olej uniwersalny, stosowany do:
 wyrobów metalowych, drewnianych, skórzanych,
gumowych, wykonanych z tworzywa sztucznego,
futer
 nie żywicujący
 dobrze tolerowany przez skórę, przeznaczony do
kontaktu z żywnością
 biodegradowalny
 produkt w sprayu ułatwiającym aplikację
 bez silikonów i politetrafluoroetylenu
Olej uniwersalny, stosowany do:
 wyrobów metalowych, drewnianych, skórzanych,
gumowych, wykonanych z tworzywa sztucznego,
futer
 nie żywicujący
 dobrze tolerowany przez skórę, przeznaczony do
kontaktu z żywnością
 biodegradowalny
 bez silikonów i politetrafluoroetylenu
Mieszanina stanowiąca połączenie oleju roślinnego
z naturalnym woskiem przeznaczony do konserwacji
i zabezpieczania drewna.
 wodoodporny
 szybkoschnący – maksymalny czas wysychania 24
h
 zdolności do dyfuzji jak i antystatyczności
 wydajność minimum: 50 ml/m²
 2 rodzaje mat i połysk
cztery kolory w paście:
 dąb rustykalny
 dąb średni
 orzech
 naturalny
jeden kolor w płynie:
 naturalny/bezbarwny
Opakowania 375 ml/ każdy kolor po jednej sztuce.
Gradacje: 000, 0, 1,2,3.
2 szt. z każdego rodzaju gradacji
1 szt./200g
Rozpuszczalnik
Wymiary produktu: 19-21cm x 24-26cm
Materiał: bawełna
1 opakowanie/200g

5 szt.

13.

Wosk wykończeniowy
stolarski

14.

Wata metalowa

15.

Terpentyna balsamiczna

15.

Kłębki bawełniane

500 ml

750 ml
matowy

750 ml satyna

5 szt.

10 szt.

6l
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16.

Żywica epoksydowa o
niskiej lepkości

2 zestawy

Alkohol izopropylowy

Żywica epoksydowa przeznaczona do klejenia
drewna, wykonywania kitów trocinowych,
utwardzania powierzchni drewna, klejenia metali,
klejenia materiałów ceramicznych
 bezbarwna
 minimalny wymagany czas pracy w temp. 20 st.C20 min.
 maksymalny czas schnięcia 15 godzin
Jeden zestaw o łącznej wadze 12 kg (stosunek 5kg
żywicy /1 kg utwardzacza)
Środek biobójczy przeznaczony do zwalczania
grzybów i bakterii.
Substancje czynne:
 chlorek didecylodimetyloamoniowy minimalna
zaw. 3,33 g/ 100 g
 czwartorzędowe związki amoniowe, benzyloC12-18-alkilodimetylo, chlorki minimalna zaw.
3,33 g/100 g
 czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo, chlorki
minimalna zaw. 3,33 g/ 100 g]
Środek rozpuszczalny w wodzie stężeniu 1%
wagowych (1g produktu na 99g wody)
Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, zgodnie z
wynikami badań skuteczności wykonanych według
PN-EN 13697 lub równoważne
 Ważność do użycia minimum 12 miesięcy od daty
produkcji.
Opakowania max.30 kg/szt.
C3H8O czysty techniczny

17.

Środek biobójczy

18.
19.

Benzyna bezzapachowa

Do rozcieńczania farb olejnych

1l

20.

Benzotriazol

C6H5N3

200 g

21.

Dimetyloformamid DMF

C3H7NO czysty techniczny

500 ml

22.

Zastosowanie w malarstwie olejnym i innych
technikach konserwatorskich.
C7H8 czysty techniczny

500 ml

23.

Olejek terpentynowy 500
ml
Toluen

24.

White spirit

1l

25.

Wodorotlenek sodu

Spirytus mineralny. Do rozcieńczania farb olejnych,
mycia pędzli i tp.
NaOH czysty techniczny

26.

Winian sodowopotasowy

KNaC4H4O6·4H2O

250 g

27.

Kwas cytrynowy

C₆H₈O₇

1000 g

300 kg

1l

1l

1 kg
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28.

Olej kopytkowy

Do konserwacji skóry

250 ml

29.

Do konserwacji skóry

250 ml

30.

Balsam do pielęgnacji
skóry
Lanolina

250 g

31.

Olej tungowy

Używana do przygotowywania roztworów do
zmiękczania skór
Do konserwacji drewna

32.

Odnawiacz do mebli
politurowanych
Pałeczki woskowe twarde
do uzupełnień w drewnie

Do odnawiania powierzchni politurowanych na
meblach.
Zestaw pałeczek woskowych do wypełniania szczelin,
dziur po drewnojadach. Zestaw powinien zawierać
minimum następujące kolory : świerk, sosna, dąb
ciemny, dąb rustykalny , brzoza, buk, orzech, wiśnia ,
mahoń.
Zestaw pałeczek woskowych do wypełniania szczelin,
dziur po drewnojadach. Zestaw powinien zawierać
minimum następujące kolory : świerk, sosna, dąb
ciemny, dąb rustykalny , brzoza, buk, orzech, wiśnia ,
mahoń.
Różnego rodzaju uzupełnienia powierzchni
metalicznych
Do miejscowych napraw ubytków politury

250 ml

33.

34.

Pałeczki woskowe
miękkie

35.
36.

Pałeczki woskowe
metaliczne
Pałeczki szelakowe

37.

Wosk do drewna

38.

Wosk polerski

39.

Wosk pszczeli

40.

Pasta czyszcząca do
metalu

41.

Szelak

Pasta woskowa do nakładania koloryzującej powłoki
wykończeniowej.
1 szt. – 500 ml
Mieszanina wosków mikrokrystalicznych do
wykańczania powierzchni na wysoki połysk.
Wosk pszczeli naturalny, suchy. W pastylkach,
granulkach lub tabliczce.
Pasta ścierna do czyszczenia metali. Stosowana do
renowacji militariów, zabytków wykonanych z metali
kolorowych, itp. Preparat oparty na zmieszanych
kredach w emulsji wodnej z rozpuszczalnikiem white
spirit (spirytus mineralny).
Szelak najjaśniejszy odwoskowiony – 500g
Szelak odwoskowiony lemon – 500g

150 ml

20 szt. – różne
kolory

20 szt. - różne
kolory

5 szt. - różne
kolory
15 szt. - różne
kolory
10 szt. - różne
kolory
200 ml
500 g
100 ml

2,5 kg/500 g z
każdego
koloru

Szelak odwoskowiony orange – 500g
Szelak odwoskowiony rubin – 500g
Szelak odwoskowiony rubin garnet -500g
42.

Pędzel płaski nylon koci
język

Włosie ułożone w kształt kociego języka. Nylonowe.
Wymiary: szerokość 9 mm
Długość 14 mm.

5 szt.
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43.

Pędzel płaski nylon koci
język

5 szt.

Klej króliczy

Włosie ułożone w kształt kociego języka. Nylonowe.
Wymiary: szerokość 4 mm
Długość 10 mm.
Pędzle do farb olejnych oraz akrylowych, wykonane z
syntetycznego włosia mającego te same właściwości
co włosie soboli.
Wymiary: szerokość 5 mm,
długość 9 mm.
Pędzle do farb olejnych oraz akrylowych, wykonane z
syntetycznego włosia mającego te same właściwości
co włosie soboli.
Wymiary: szerokość 12mm,
długość 16 mm.
W granulkach

44.

Pędzel płaski syntetyczny

45.

Pędzel płaski syntetyczny

46.
47.

Klej skórny na zimno

Gotowy do użycia klej w płynie

230-240 ml

48.

Płyn do usuwania rdzy

5 szt.

5 szt.

1 kg

Kompleks aminowy kwasu hydroksykarboksylowego 1 l
w roztworze wodnym. pH: ok. 4.0
Zakres zastosowań: żelazo, brąz, miedź i stopy
miedzi, mosiądz, stal, cynk.
49. Werniks zabezpieczający
Werniks zabezpieczający powierzchnie metali
500 ml
do metalu.
kolorowych, na bazie żywic akrylowych
z dodatkiem środków antykorozyjnych w roztworze
rozpuszczalników organicznych.
50. Wosk zabezpieczający. Do Mieszanina wosków naturalnych mikrokrystalicznych 1 kg
stosowania na zewnątrz.
i syntetycznych.
Rozpuszczalny w benzynie lakowej. Do zabezpieczeń
obiektów z brązu w ekspozycji zewnętrznej.
51. Konsolidator do drewna
Środek konsolidujący do drewna na bazie alifatycznej 1 L
żywicy o niskiej masie cząsteczkowej
52. Butelka plastikowa HDPE Pojemność 500 ml. Do przechowywania substancji
10 szt.
prostokątna
chemicznych.
Miejsce dostarczenia
Pawilon Działu Konserwacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin
Dodatkowe informacje
Do zaoferowanych materiałów chemicznych powinny być dołączone
karty charakterystyki.
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Zadanie 3
Specyfikacja techniczna
L.p.
1.

Nazwa towaru
Glikol polietylenowy
PEG 4000

Miejsce dostarczenia
Dodatkowe informacje

Opis
Ilość
Środek do impregnacji mokrego drewna
1200 kg
archeologicznego żywica rozpuszczalna w wodzie, acetonie,
alkoholu etylowym
1 opakowanie max. 30 kg/szt.
Pawilon Działu Konserwacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin
Do zaoferowanych materiałów chemicznych powinny być
dołączone karty charakterystyki.
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Załącznik nr 2 zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

1.

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ……………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Adres do korespondencji: .………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………….

6.

Numer telefonu………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Numer REGON : …………………………………………………………………………………………………………………….

9.

Numer NIP : …………………………………………………………………………………………………………………………..

10.

E - mail : …………………………………………………………………………………………………………….………….………

12.

Numer konta bankowego : . ………………………………………………………………………………………….………
Nazwa banku……….…………………………………………………………………………………………………………..……

13. Osoba upoważniona do kontaktów:
a) imię i nazwisko ………………………………….…………………………………………………………………………………………..
b) adres e-mail: …………..……………………………………………………………………………………………………………………..
c) numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie

1. Oferuję cenę całkowitą:
Zadanie 1
1) Cena netto: ................................................................................................. zł
2) kwota podatku VAT …... % : ...................................................................... zł
3) Cena brutto: ................................................................................................ zł
Słownie cena brutto: ……………..…………………………………………………………………………
Zadanie 2
1) Cena netto: ................................................................................................. zł
2) kwota podatku VAT …... % : ...................................................................... zł
3) Cena brutto: ................................................................................................ zł
Słownie cena brutto: ……………..…………………………………………………………………………
Zadanie 3
1) Cena netto: ................................................................................................. zł
2) kwota podatku VAT …... % : ...................................................................... zł
3) Cena brutto: ................................................................................................ zł
Słownie cena brutto: ……………..…………………………………………………………………………………
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Oświadczam, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń.
Oświadczam, że uzyskałem/łam wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.
Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
Oświadczam, że zawarte we wzorze umowy istotne postanowienia umowy zostały przeze mnie
zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na
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warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

miejscowość i data

podpis Wykonawcy

…………….……………….

………………………………
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Załącznik nr 3 zapytania ofertowego

(Wykonawca)
FORMULARZ PRZEDMIOTOWY
Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie
realizowany w ramach Projektu „www.muzeach” współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wykonawca wypełnia pola kolumny „Potwierdzenie zgodności parametrów”. Wykonawca zobowiązany
jest do wypełnienia każdego pola w kolumnie tabeli poprzez wpis TAK lub NIE (potwierdza lub nie
potwierdza zgodność parametrów oferowanych materiałów z określonymi w odpowiednim polach
Nazwa towaru/Opis/Ilość).
Zadanie 1
Specyfikacja techniczna
L.p.

Nazwa towaru

Opis

Ilość

1.

Bibułka japońska
Kozo





100% włókno japońskie Kozo
gramatura 3,7 - 4 g /m2
kolor kremowy

2.

Bibułka japońska
Kizuki Kozo





100% włókno japońskie Kizuki Kozo
gramatura 6 g/m
kolor cream ( kremowo-biały)

3.

Papier japoński
Kawashi






Papier japoński Kawashi
format arkusza: 66 x 99 cm
gramatura: 35 g/m²
Ph: 6,5

20 arkuszy

4.

Bibuła filtracyjna
jakościowa





Kolor: biały
Gramatura 60 – 70 g/m kw
Wymiary: 450-500 mm x 550-600
mm

100 arkuszy

Potwierdzenie
zgodności
parametrów
TAK/NIE

dł. 60-65 m,
szer. 90-100 cm
– arkusz lub
rolka
dł. 50-51m, szer.
90-100 cm–
arkusz lub rolka
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5.

Papier
bezkwasowy
gramatura: 60 70 g/m2

6.

Papier
bezkwasowy
gramatura: 90 100 g/m2
Tektura muzealna
bezkwasowa 0,5mm

7.

8.

Tektura muzealna
bezkwasowa - 1
mm

9.

Tektura muzealna
bezkwasowa - 2
mm

10.

Tektura
bezkwasowa
introligatorska 900 g/m2
Tektura
bezkwasowa
introligatorska 1200 g/m2
Papier
silikonowany

11.

12.

 Prędkość filtracyjna "S": 18 (+/- 2)
 wymiary: 90-100 x 60- 70 cm
 pH powyżej 7,5,
 100% celulozy
 gramatura: 60 - 70 g/m2

































•
•
•


wymiary: 90-100 x 60- 70 cm
pH powyżej 7,5
100% celulozy
gramatura: 90- 100 g/m2
certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
100% celulozy
kolor: kremowy i ivory
wartość pH > 7.5
rezewa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
gramatura: 420 g/m2
wymiary : 70-90 x 100-120cm
certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
100% celulozy
kolor: kremowy i ivory
wartość pH > 7.5
rezewa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
gramatura: 900 g/m2
wymiary : 70-90 x 100-120cm
certyfikat ISO 9706 oraz atest PAT
100% celulozy
kolor: kremowy i ivory
.wartość pH > 7.5
R.ezewa alkaliczna > 0,4 mol/kg
liczba Kappa < 5
gramatura: 1680 g/m2
wymiary : 70-90 x 100-120cm
kolor: szary
wartość pH 7.0 - 9.0
gramatura: 900
wymiary: 70 – 80 x 100- 120 cm
kolor: szary
wartość pH 7.0 - 9.0
gramatura: 1200 g/m2
wymiary: 70 – 80 x 100- 120 cm
gramatura min. 120 g/m2

100 arkuszy

100 arkuszy

50 arkuszy

50 arkuszy

25 arkuszy

50 arkuszy

50 arkuszy

1,4 m2
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13.

dwustronnie
Taśma naprawcza

14.

Taśma płócienna

15.

Taśma papierowa

16.

Gąbka do
oczyszczania
papieru

 transparentna taśma
samoprzylepna do naprawy
podartych kart papieru
 specjalistyczny, przezroczysty,
bardzo cienki papier samoprzylepny
w rolce
 gramatura: 20 g
 długość rolki: min. 50 m
 szerokość: 2 cm
 nie żółknący
 klej i papier o neutralnym pH
 odporny na starzenie
 samoprzylepna taśma tkaninowa do
oznaczania lub wzmacniania
grzbietów
 materiał: len
 długość w rolce : min. 10 m
 grubość: 240 mgm
 szerokość: 3 cm
 kolor: biały
 długowłóknisty, bezkwasowy,
cieniutki, transparentny, techniczny
papier japoński
 gramatura 8,5 g/m2
 wyposażony w klej aktywizujący się
pod wpływem temperatury (ok.
100°C).
 materiał z rezerwą alkaiczną dzięki
zawartości węglanu magnezu
 przeznaczony do naprawy, ochrony
i zabezpieczania cennych
dokumentów archiwalnych
zwłaszcza o kwaśnym odczynie
 możliwy do usunięcia pod wpływem
alkoholu lub temperatury
 taśma pozbawiona ligniny i hemicelulozy
 długość w rolce: min. 50 m
 szerokość: 2 cm
 gąbka do suchego, wygodnego oraz
bezpiecznego czyszczenia
dokumentów, planów, książek
 materiał: Latex
 pH - 7.0

5 szt.

1 szt.

5 szt.

5 szt.

Zapytanie ofertowe nr 33753
„Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

17.

Mydło
konserwatorskie

18.

Włóknina (nośnik
do mycia i
prasowania
papieru) 30 - 40
g/m2

19.

Włóknina (nośnik
do mycia i
prasowania
papieru) 70 – 90
g/m2

20.

Klej
termozgrzewalny

21.

Klej
termozgrzewalny

 nie zawiera szkodliwych związków
chloru i siarki
 wymiary: 90-100 mm x 60-70 mm x
40-50 mm
 niejonowy koncentrat detergentu o
charakterze alkalicznym
 środek przeznaczony do usuwania
brud, tłuszczów, olejów
tłuszczowych, olejów mineralnych,
wosków i węglowodorów
 możliwość rozcieńczania zarówno
wodą, jak i benzyną lakową
 środek bezpieczny dla zdrowia
 gładka tkanina o wysokiej
wytrzymałości na rozciąganie
 100% poliester
 Bezkwasowa
 gramatura: 30 - 40 g/m2
 szer. 100 - 130 cm
 gładka tkanina o wysokiej
wytrzymałości na rozciąganie
 100% poliester
 Bezkwasowa
 gramatura: 70 - 90 g/m2
 szer. 100 - 130 cm
 dyspersja żywicy akrylowej w 20%
ksylenie
 rozpuszczalny w wodzie
 nierozpuszczalna po wyschnięciu
 do sklejania materiałów takich jak:
papier, kartony, tkaniny
 do przyklejania płócien i tkanin na
kartonie, drewnie, gipsie, tynku
 klej akrylowy, wodny stosowany
zarówno na mokro i na sucho
 powoduje powstanie filmu
wiskozowego, który jest wyjątkowo
rozciągliwy
 doskonałe właściwości adhezyjne
 wodorozcieńczalny
 wodoodporny po wyschnięciu
 odporny na światło i starzenie się
 pH 8-9
Zastosowanie:

3l

25 mb

25 mb

1l

1l
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22.

Mata samogojąca
do cięcia papieru

23.

Gumka
elektryczna

24.

Komplet farb
akrylowych
przeznaczonych
do retuszu
obiektów
zabytkowych

25.

Pędzle do
retuszowania 10
szt.

26.

Aceton cz.d.a

 aplikacje mokre i suche kolaże,
 laminowanie, dublowanie i
marouflage
 montaż płócien, tkanin, papierów
itp. na prawie każdym podłożu
 samoregenerująca wielowarstwowa
mata do cięcia papieru, kartonu i
innych materiałów bez uszkadzania
powierzchni
 wymiary: 1100-1200 x 900-1000 x 2
-3 mm
 gumka elektryczna zasilana
napięciem 220V wraz z
wymiennymi wkładami gumek do
wycierania ołówka i
powierzchniowych zabrudzeń
 wymienne wkłady – białe (do
ołówka i zabrudzeń ) – min. 60 sztuk
 wymienne wkłady szare twarde (do
trudno usuwalnych zanieczyszczeń)
– min. 60 sztuk
 pojemność : 50 – 75 ml
Kolory:
 Buff titanium
 Payne's grey
 Ultramarine blue green shade
 Raw umber
 Opaque oxide of chromium
 Terre verde hue
 Cadmium red
 Perinone orange
 Light red oxide
 Cadmium yellow
 Titanium white
 Black
Pędzle z wysokiej jakości włosia
syntetycznego, niklowana obsadka,
rączka drewniana politurowana
trójkątna, wygodna w trzymaniu
Rozmiary:
 5/0
 3/0
 2/0
C3H6O czysty techniczny

1 szt.

1 zestaw

12 szt.
1 szt. z każdego
koloru

3 szt. rozm. 5/0
4 szt. rozm. 3/0
3 szt. rozm. 2/0

12 l
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27.

Alkohol etylowy

28.

Pirosiarczyn sodu
czysty
Nadmanganian
potasu
Terpentyna
balsamiczna
Terpentyna
bezzapachowa
Mydło
konserwatorskie

29.
30.
31.
32.

 min.96 %, cz.d.a.

7l
2 kg
1 kg

Rozpuszczalnik

2l

Rozpuszczalnik do farb olejnych

1l
2l

33.

Alkohol etylowy

Wodna emulsja anionowych i
niejonowych substancji
powierzchniowo-czynnych,
związków nieorganicznych i środków
stabilizujących, nieżrąca, nietoksyczna.
Stosowana do usuwania tłustych
zabrudzeń, a także zanieczyszczeń o
charakterze białkowym.
C2H5OH czysty techniczny

34.

Toluen

C7H8 czysty techniczny

5l

35.

Złoto transferowe

5 książeczek

36.

Złoto płatkowe
antyczne

37.

Srebro puderstrącane
Złoto muszelkowe

Złoto płatkowe transferowe (tzw.
wiatrowe)
 zawartość złota min. 23 3/4 karata
 grubość min.: 16g/1000 pł
 książeczka powinna zawierać min.
25 płatków
 wymiary płatków 8 x 8 cm
 złoto płatkowe 23 karat.
 grubość min.14 g/1000 płatków
 książeczka powinna zawierać min.
25 płatków
 wymiary płatków 8 x 8 cm
Próba 1000/1000



3 szt.

38.


39.

Złoto puder

40.

Stop srebra i złota






złoto w pudrze
zawartość złota min. 23 3/4 karata o
wadze 2,5 g
połączone z gumą arabską jako
spoiwem.
zawartość złota min. 23 3/4 karata
waga w kapsułce 1 g
książeczka powinna zawierać min.
25 płatków
Wymiary płatków 8 x 8 cm

2l

5 książeczek

50g

2 szt.
2 książeczki
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41.

Klej króliczy

W granulkach

0,5 kg

42.

Klej skórny
perełka
Kreda pozłotnicza

W granulkach

1 kg

43.

Miejsce dostarczenia
Dodatkowe informacje

Kreda do samodzielnego wykonywania
5 kg
zapraw i gruntów
Pawilon Działu Konserwacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin
Do zaoferowanych materiałów chemicznych powinny być dołączone karty
charakterystyki.
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Zadanie 2
Specyfikacja techniczna

L.p.
1.

2.

Nazwa towaru
Żywica do
wzmacniania
drewna
zabytkowego
Bejca
spirytusowa w
proszku

Opis

Ilość

Żywica akrylowa na bazie metakrylanuetylu i
akrylanu metylu w perełkach. Rozpuszczalna w
toluenie i ksylenie.

1kg

8 szt.

3.

Aceton

4.

Alkohol etylowy

Substancja barwiąca w proszku rozpuszczalna
w alkoholu etylowym.
Kolory:
 tek
 czereśnia
 orzech
 orzech antyczny
 orzech jasny
 mahoń
 palisander
 szary
Opakowania 8g / każdy kolor po jednej
sztuce.
Rozpuszczalnik organiczny
C3H6O czysty techniczny
C2H5OH czysty techniczny

5.

Preparat
owadobójczy
przeciwko
drewnojadom
z permetryną

Środek przeznaczony do zwalczania
szkodników drewna (kolatki, spuszczele ).
Środek bezbarwny i bezwonny preparat nie
może przebarwiać zabezpieczanego drewna
Substancja czynna: permetryna

5l

6.

Klej skórny
perełka

W granulkach

2 kg

7.

Pumeks zmielony
– pył
Wosk barwiący
8 rodzajów

Granulacja 6/ON 45-106 mikronów

1 kg

Pasta woskowa do nakładania koloryzującej
powłoki wykończeniowej. Kolory:
 bezbarwny
 sosna
 dąb średni Zapytanie ofertowe nr 33753

8 szt.

8.

Potwierdzenie
zgodności
parametrów
TAK/NIE

15 l
15 l

„Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”







9.

Klej do drewna

10.

Olej uniwersalny
w aerozolu

11.

Olej uniwersalny

12.

Olej z woskiem

13.

Wosk
wykończeniowy
stolarski

dąb ciemny
orzech jasny
orzech
czereśnia
mahoń
Opakowania 500ml/ każdy kolor po jednej
sztuce.
Klej na bazie polioctanu winylu
Olej uniwersalny, stosowany do:
 wyrobów metalowych, drewnianych,
skórzanych, gumowych, wykonanych z
tworzywa sztucznego, futer
 nie żywicujący
 dobrze tolerowany przez skórę,
przeznaczony do kontaktu z żywnością
 biodegradowalny
 produkt w sprayu ułatwiającym aplikację
 bez silikonów i politetrafluoroetylenu
Olej uniwersalny, stosowany do:
 wyrobów metalowych, drewnianych,
skórzanych, gumowych, wykonanych z
tworzywa sztucznego, futer
 nie żywicujący
 dobrze tolerowany przez skórę,
przeznaczony do kontaktu z żywnością
 biodegradowalny
 bez silikonów i politetrafluoroetylenu
Mieszanina stanowiąca połączenie oleju
roślinnego z naturalnym woskiem
przeznaczony do konserwacji i zabezpieczania
drewna.
 wodoodporny
 szybkoschnący – maksymalny czas
wysychania 24 h
 zdolności do dyfuzji jak i antystatyczności
 wydajność minimum: 50 ml/m²
 2 rodzaje mat i połysk
cztery kolory w paście:
 dąb rustykalny
 dąb średni
 orzech
 naturalny
jeden kolor w płynie:
 naturalny/bezbarwny
Opakowania 375 ml/ każdy kolor po jednej

4,5 l
200 ml

500 ml

750 ml
matowy
750 ml
satyna

5 szt.
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14.

Wata metalowa

15.

Terpentyna
balsamiczna
Kłębki
bawełniane

15.

16.

Żywica
epoksydowa o
niskiej lepkości

17.

Środek biobójczy

18.

20.

Alkohol
izopropylowy
Benzyna
bezzapachowa
Benzotriazol

21.

Dimetyloformami

19.

sztuce.
Gradacje: 000, 0, 1,2,3.
2 szt. z każdego rodzaju gradacji
1 szt./200g
Rozpuszczalnik

10 szt.

6l

Wymiary produktu: 19-21cm x 24-26cm
Materiał: bawełna
1 opakowanie/200g
Żywica epoksydowa przeznaczona do klejenia
drewna, wykonywania kitów trocinowych,
utwardzania powierzchni drewna, klejenia
metali, klejenia materiałów ceramicznych
 bezbarwna
 minimalny wymagany czas pracy w temp.
20 st.C- 20 min.
 maksymalny czas schnięcia 15 godzin
Jeden zestaw o łącznej wadze 12 kg (stosunek
5kg żywicy /1 kg utwardzacza)
Środek biobójczy przeznaczony do zwalczania
grzybów i bakterii.
Substancje czynne:
 chlorek didecylodimetyloamoniowy
minimalna zaw. 3,33 g/ 100 g
 czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-18-alkilodimetylo, chlorki
minimalna zaw. 3,33 g/100 g
 czwartorzędowe związki amoniowe, C1214-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylo,
chlorki minimalna zaw. 3,33 g/ 100 g]
Środek rozpuszczalny w wodzie stężeniu 1%
wagowych (1g produktu na 99g wody)
Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze,
zgodnie z wynikami badań skuteczności
wykonanych według PN-EN 13697 lub
równoważne
 Ważność do użycia minimum 12 miesięcy
od daty produkcji.
Opakowania max.30 kg/szt.
C3H8O czysty techniczny

5 szt.

1l

Do rozcieńczania farb olejnych

1l

C6H5N3

200 g

C3H7NO czysty techniczny

500 ml

2 zestawy

300 kg
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d DMF
22.

500 ml

23.

Olejek
Zastosowanie w malarstwie olejnym i innych
terpentynowy 500 technikach konserwatorskich.
ml
Toluen
C7H8 czysty techniczny

24.

White spirit

1l

25.

KNaC4H4O6·4H2O

250 g

27.

Wodorotlenek
sodu
Winian
sodowopotasowy
Kwas cytrynowy

Spirytus mineralny. Do rozcieńczania farb
olejnych, mycia pędzli i tp.
NaOH czysty techniczny

C₆H₈O₇

1000 g

28.

Olej kopytkowy

Do konserwacji skóry

250 ml

29.

Do konserwacji skóry

250 ml

30.

Balsam do
pielęgnacji skóry
Lanolina

250 g

31.

Olej tungowy

Używana do przygotowywania roztworów do
zmiękczania skór
Do konserwacji drewna

32.

Odnawiacz do
mebli
politurowanych
Pałeczki woskowe
twarde do
uzupełnień w
drewnie

Do odnawiania powierzchni politurowanych
na meblach.

250 ml

Zestaw pałeczek woskowych do wypełniania
szczelin, dziur po drewnojadach. Zestaw
powinien zawierać minimum następujące
kolory : świerk, sosna, dąb ciemny, dąb
rustykalny , brzoza, buk, orzech, wiśnia ,
mahoń.
Zestaw pałeczek woskowych do wypełniania
szczelin, dziur po drewnojadach. Zestaw
powinien zawierać minimum następujące
kolory : świerk, sosna, dąb ciemny, dąb
rustykalny , brzoza, buk, orzech, wiśnia ,
mahoń.
Różnego rodzaju uzupełnienia powierzchni
metalicznych

20 szt. –
różne
kolory

26.

33.

34.

Pałeczki woskowe
miękkie

35.

Pałeczki woskowe
metaliczne

36.

Pałeczki
szelakowe

Do miejscowych napraw ubytków politury

37.

Wosk do drewna

38.

Wosk polerski

Pasta woskowa do nakładania koloryzującej
powłoki wykończeniowej.
1 szt. – 500 ml
Mieszanina wosków mikrokrystalicznych do

1l

1 kg

150 ml

20 szt. różne
kolory

5 szt. różne
kolory
15 szt. różne
kolory
10 szt. różne
kolory
200 ml
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wykańczania powierzchni na wysoki połysk.
39.

Wosk pszczeli

40.

Pasta czyszcząca
do metalu

41.

Szelak

Wosk pszczeli naturalny, suchy. W pastylkach,
granulkach lub tabliczce.
Pasta ścierna do czyszczenia metali.
Stosowana do renowacji militariów, zabytków
wykonanych z metali kolorowych, itp.
Preparat oparty na zmieszanych kredach w
emulsji wodnej z rozpuszczalnikiem white
spirit (spirytus mineralny).
Szelak najjaśniejszy odwoskowiony – 500g
Szelak odwoskowiony lemon – 500g

500 g
100 ml

2,5 kg/500
g z każdego
koloru

Szelak odwoskowiony orange – 500g
Szelak odwoskowiony rubin – 500g
Szelak odwoskowiony rubin garnet -500g
42.

Pędzel płaski
nylon koci język

43.

Pędzel płaski
nylon koci język

44.

Pędzel płaski
syntetyczny

45.

Pędzel płaski
syntetyczny

46.

Klej króliczy

47.

Klej skórny na
zimno
Płyn do usuwania
rdzy

48.

49.

Werniks
zabezpieczający

Włosie ułożone w kształt kociego języka.
Nylonowe.
Wymiary: szerokość 9 mm
Długość 14 mm.
Włosie ułożone w kształt kociego języka.
Nylonowe.
Wymiary: szerokość 4 mm
Długość 10 mm.
Pędzle do farb olejnych oraz akrylowych,
wykonane z syntetycznego włosia mającego te
same właściwości co włosie soboli.
Wymiary: szerokość 5 mm,
długość 9 mm.
Pędzle do farb olejnych oraz akrylowych,
wykonane z syntetycznego włosia mającego te
same właściwości co włosie soboli.
Wymiary: szerokość 12mm,
długość 16 mm.
W granulkach

5 szt.

Gotowy do użycia klej w płynie

230-240 ml

Kompleks aminowy kwasu
hydroksykarboksylowego w roztworze
wodnym. pH: ok. 4.0
Zakres zastosowań: żelazo, brąz, miedź i stopy
miedzi, mosiądz, stal, cynk.
Werniks zabezpieczający powierzchnie metali
kolorowych, na bazie żywic akrylowych

1l

5 szt.

5 szt.

5 szt.

1 kg

500 ml
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do metalu.
50.

Wosk
zabezpieczający.
Do stosowania na
zewnątrz.

51.

Konsolidator do
drewna

52.

Butelka
plastikowa HDPE
prostokątna
Miejsce dostarczenia
Dodatkowe informacje

z dodatkiem środków antykorozyjnych w
roztworze rozpuszczalników organicznych.
Mieszanina wosków naturalnych
mikrokrystalicznych i syntetycznych.
Rozpuszczalny w benzynie lakowej. Do
zabezpieczeń obiektów z brązu w ekspozycji
zewnętrznej.
Środek konsolidujący do drewna na bazie
alifatycznej żywicy o niskiej masie
cząsteczkowej
Pojemność 500 ml. Do przechowywania
substancji chemicznych.

1 kg

1L

10 szt.

Pawilon Działu Konserwacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin
Do zaoferowanych materiałów chemicznych powinny być dołączone
karty charakterystyki.

Zadanie 3
Specyfikacja techniczna
L.p.
1.

Nazwa towaru
Glikol
polietylenowy
PEG 4000

Miejsce dostarczenia
Dodatkowe informacje

Opis

Ilość

Potwierdzenie
zgodności
parametrów
TAK/NIE

Środek do impregnacji mokrego drewna
1200 kg
archeologicznego żywica rozpuszczalna w wodzie, acetonie,
alkoholu etylowym
1 opakowanie max. 30 kg/szt.
Pawilon Działu Konserwacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin
Do zaoferowanych materiałów chemicznych powinny być dołączone karty
charakterystyki.
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Załącznik nr 4 zapytania ofertowego

(Wykonawca)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ………………… z dnia ………………….. oświadczam, że nie jestem
powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
(Muzeum Narodowe w Szczecinie ul. Staromłyńska 27 70-561 Szczecin) lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej
10% udziałów lub akcji;
b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;

……………………….………… r.
Miejscowość, data

………………….……………………………..
(podpis)

Zapytanie ofertowe nr 33753
„Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Załącznik nr 5 zapytania ofertowego

Umowa nr ………………..

zawarta w dniu ............................
pomiędzy:
Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do
rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 2/929, dla której
organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
NIP 851-00-13-721, REGON 000276860
zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez :
p. Lecha Karwowskiego – Dyrektora Muzeum

a

…………………………………………, z siedzibą ……………………………………………, wpisaną do Rejestru
……………………………………………., pod numerem KRS: ………………………………, NIP……………………………………,
REGON……………………………
zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez :
p. .................
§1
Podstawa prawna
Umowa niniejsza zawarta została zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2014 Dyrektora Muzeum Narodowego
w Szczecinie z dnia 30.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Muzeum
Narodowym w Szczecinie, o których mowa w art. 4 ust. 8 oraz art. 4 ust. 8b ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r poz. 1843 t. j.).
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§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zamówienia polegającego na
dostawie materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w
Szczecinie, realizowanego w ramach Projektu „www.muzeach” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem Opisem
przedmiotu zamówienia w zakresie zadania….. – załącznik nr 1 do umowy oraz Oferta - załącznik
nr 2.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca dostarczy do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie (Szczecin, Wały
Chrobrego 3) materiały konserwatorskie w oryginalnych, fabrycznych szczelnych opakowaniach.
2. W ramach dostawy Wykonawca zapewni transport, załadunek, rozładunek w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przekaże wraz z materiałami konserwatorskimi:
a. dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji (termin przydatności do użytku);
b. karty charakterystyk;
c. inne dokumenty zgodne z wymaganiami SIWZ.
4. Wykonawca zachowa należytą staranność we wszystkich ww. czynnościach.
§4
Wynagrodzenie
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za prawidłowo wykonany przedmiot umowy ustala się na kwotę
netto:………………….., słownie: (………………………….), co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT
(wg stawki …… %) daje kwotę brutto:………………….., słownie: (……………………………).
3. Kwota wskazana w ust. 2 obejmuje wszystkie czynności konieczne do wykonania przedmiotu
umowy wskazane w § 3.
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści każdej
wystawionej przez niego faktury VAT odpowiada rachunkowi bankowemu Wykonawcy
ujawnionemu na tzw. białej liście podatników VAT (dotyczy Wykonawców będących płatnikami
VAT).
5. Podstawą do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest protokół
odbioru podpisany przez obie strony.
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6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej
płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz.
2191, „Ustawa o Fakturowaniu”).
11. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania ( „PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta,
lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
12. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego na
Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 851-00-13-721, numer NIP jednostki
nadrzędnej: 851-00-13-721.
13. Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których
mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
14. Zapłata:
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej
faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 2174 z późn. zm.),
2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.
15. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
16. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności
w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
17. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.
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18. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wszelkich wymagalnych roszczeń
przysługujących Zamawiającemu na gruncie niniejszej umowy, w szczególności
odszkodowawczych, wykonania zastępczego oraz z tytułu kar umownych.

§5
Warunki dostawy
1. Przedmiot umowy zostanie uznany za zrealizowany, jeżeli Wykonawca wykona go zgodnie z
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz złożoną ofertą.
2. Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Miejsce realizacji dostaw : Pawilon Działu Konserwacji, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin.

§6
Odbiór
1. Przed planowaną datą dostawy Wykonawca zobowiązany jest w terminie co najmniej 3 dni
roboczych do zawiadomienia i uzgodnienia z Zamawiającym dokładnej godziny przekazania
przedmiotu umowy.
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją
niniejszej umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru jest:
Przemysław Manna tel. 797 705 292, e-mail: p.manna@muzeum.szczecin.pl
3. Zamówienie winno być zrealizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30.
4. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez
Wykonawcę czynności składających się na przedmiot umowy, co zostanie potwierdzone w
protokole odbioru.
5. Wykonawca przygotuje formularz protokołu odbioru, zgodnie z wzorem – załącznik nr 3
umowy, na którym umieści listę przekazywanych elementów zamówienia.
6. Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli
stron umowy, po sprawdzeniu kompletności oraz zgodności dostarczonego przedmiotu
zamówienia.
§7
Gwarancja i rękojmia za wady
1. W przypadku materiałów o ograniczonym terminie ważności, Wykonawca udziela gwarancji i
rękojmi za wady w terminach określonych w kartach charakterystyk producenta. Wymagane
jest, aby termin przydatności produktu w momencie dostawy nie był krótszy niż 85% okresu
przydatności danego produktu.
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2. W przypadku pozostałych materiałów, Wykonawca oświadcza, że udziela na przedmiot dostawy
gwarancji oraz rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.
3. Okres gwarancji oraz rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu dostarczenia przedmiotu umowy
do siedziby Zamawiającego.
4. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z niezgodności dostarczonych materiałów z umową.
5. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad fizycznych
materiałów lub wymiany rzeczy na nową. W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest
również do wykonania na swój koszt takich czynności jak opakowanie, transport uwzględniający
odbiór z siedziby Zamawiającego, załadunek, rozładunek itp.
6. Zgłoszenie wady przez Zamawiającego ma formę pisemną i kierowane jest w formie
elektronicznej na adres e-mail:
………………………………………………………………………………………………………………………………… .
7. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady
najpóźniej w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
8. Wady Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych od
daty zgłoszenia wady. Termin ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu, jeżeli
Wykonawca uzgodni to (pisemnie – w tym również w drodze elektronicznej ) z Zamawiającym.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad fizycznych materiałów lub wymiany wadliwego
Przedmiotu Umowy lub jego części, w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający ma prawo do
usunięcia wad fizycznych materiałów lub wymiany tego Przedmiotu Umowy bądź jego części na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolną
od wad na koszt Wykonawcy po dwukrotnej wymianie tychże materiałów, o ile nadal występują
wady uniemożliwiające eksploatację określonej części Przedmiotu Umowy. Żądanie wymiany
należy zgłosić na piśmie wg zasad określonych w ust 5.
11. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną od
wad, albo usunięto wady fizyczne materiałów, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia
dostarczenia określonych materiałów wolnych od wad lub od dnia usunięcia wad fizycznych
materiałów.
12. Usunięcie zgłoszonej wady Wykonawca zgłasza pisemnie, podając przyczynę wystąpienia wady
oraz opisując sposób jej usunięcia. Zamawiający potwierdza usunięcie wady. Brak potwierdzenia
usunięcia zgłoszonej wady ze strony Zamawiającego w ciągu siedmiu dni od zwrotu naprawionej
rzeczy jest równoznaczny z jego pozytywnym odbiorem z naprawy.

§8
Kary umowne
1. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy strony ponoszą
odpowiedzialność w formie kar umownych. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną:
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a. za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 5 Umowy w
wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;
b. za niedotrzymanie terminów usunięcia wad określonych w § 7 ust. 7 w wysokości 0,01%
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia brutto.
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, może on dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na
potrącanie z należnego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy
naliczonych kar umownych.

§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku
stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, lub
występowania okoliczności uzasadniających naliczanie kar umownych w terminie 90 dni od
powstania okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

§ 10
Zmiana umowy
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz w przypadkach
określonych w pkt 2, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem zawartym w pkt 3.
2. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym
zakresie:
1) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego oraz
wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i
obowiązków stron umowy; zmiany umowy z tego tytułu dokonane mogą być tylko w
zakresie niezbędnym do stosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów,
2) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli ulegnie on przesunięciu o czas
występowania przeszkód o obiektywnym, nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia
charakterze, w szczególności takim jak epidemie o skali międzynarodowej, niedobory
rynkowe, przedłużający się czas dostawy u producenta, itp.
3) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się czasu trwania
epidemii oraz skutków z tym związanych, w szczególności wstrzymaniem produkcji
spowodowanym brakiem pracowników lub materiałów dostępnych na rynku, trudnościami z
dostawą (np. przy międzynarodowej dostawie towarów), recesją gospodarczą bądź innymi
niewymienionymi powyżej skutkami epidemii.
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4) Zmian w terminie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności wstrzymania terminu dostawy bądź niemożliwości realizacji
umowy w wyniku działań osób trzecich.
5) Zmian w zakresie poszczególnych elementów zamówienia, jeżeli w okresie realizacji
zamówienia, na rynku pojawi się nowy produkt o parametrach lepszych od zaoferowanego
elementu, a zmiana taka zostanie uzgodniona z Zamawiającym i nie wpłynie ona na wartość
zamówienia. W takim przypadku ulec może również zmianie termin dostawy.
6) Rezygnacji z części zamówienia w przypadku, gdy uzyskanie określonego elementu nie leży
już w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartość tego elementu.
7) Zmiany związane ze zmianami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
3. Ustała się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana nr rachunku bankowego,
2) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy,
3) zmiana danych teleadresowych,
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
§ 11
Ochrona danych osobowych
1. Realizacja umowy wymaga gromadzenia danych osobowych (informacji i danych objętych
wymianą w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub
możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi
przepisami prawa, które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych).
Zakres danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności mogących dotyczyć pracowników stron umowy, oraz innych osób fizycznych,
których dane osobowe są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą
obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres email, nr telefonu służbowego, stanowisko pracy,
informacje o posiadanych uprawnieniach i szkoleniach.
2. Obydwie strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej
Umowy. Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia i prawne kroki w
celu ochrony danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem.
3. Jeśli obydwie strony przekazują dane osobowe, zapewnią, że są do tego uprawnione. Strona
przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim
przekazaniu przed ich dostarczeniem odbiorcy.
4. Obydwie strony mogą udostępniać dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi
wdrożonymi zabezpieczeniami.
5. W zakresie, w jakim obydwie strony przetwarzają dane osobowe w ramach niniejszej umowy, są
uprawnione do przechowywania danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej umowy
oraz w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami umowy, w celu ochrony praw obu stron lub
Zapytanie ofertowe nr 33753
„Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

spełnienia wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim strona przetwarza dane
osobowe do celów odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, występuje w charakterze
administratora danych i przejmuje obowiązki prawne administratora danych, w tym w zakresie
określenia odpowiedniego okresu przechowywania danych.
6. Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi
okolicznościami obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do
danych osobowych przez osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich danych,
ich utratę lub zniszczenie), strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi
odpowiedzialność za wszelkie powiadomienia i związane z tym koszty. O ile nie jest to sprzeczne
z przepisami prawa lub zakazane przez właściwy dla jednej ze stron organ regulacyjny, strona
powiadamiająca dołoży racjonalnie uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą
stroną, by umożliwić jej wpływ na treść powiadomienia przed jego sporządzeniem.
7. Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedna ze stron uzyska
informacje o: (i) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów o
ochronie danych osobowych; (ii) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do
danych osobowych, wprowadzenie do nich poprawek lub ich usunięcie lub (iii) zapytaniu lub
skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wówczas ta
strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego powiadomienia drugiej ze
stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to
niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ
regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia
wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych informacji, określania istotnych informacji,
przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu
wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi
roszczeniami oraz postępowaniami.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich
sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, każda ze Stron
może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1)
2)
3)
4)

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik zapytania ofertowego.
Oferta
Wzór protokołu odbioru
Wzór oświadczenia Wykonawcy będącego płatnikiem VAT

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………….

……………………………………….
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Załącznik nr 3 wzoru umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR
Spisany w dniu ………………………………………………
1)

Przedmiot odbioru:
Dostawa materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w
Szczecinie, realizowana w ramach Projektu „www.muzeach”.

1)

Umowa nr ………………………… z dnia …………………………….

2)

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………….

3)

Zamawiający: Muzeum Narodowe w Szczecinie

4)

Termin zakończenia realizacji umowy : zgodnie z umową / niezgodnie z umową w dniu:
………………………………………………………………………………..

5)

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z §7 umowy.

6)

Wykonawca przekazał a Zamawiający odebrał następujące materiały uwagami/ bez uwag:
l. p.
1.
2.
….

Nazwa towaru

Ilość

Uwagi (termin ważności)

7)

Protokół odbioru sporządzony przy udziale przedstawicieli stron umowy:
Osoby reprezentujące Zamawiającego:
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
Osoby reprezentujące Wykonawcę:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
8)
W trakcie odbioru Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące
przedmiotu umowy:
1) …………………………………………………………….
2) …………………………………………………………….
9)
Pozostałe uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Protokół podpisali:
Ze strony Zamawiającego:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
Ze strony Wykonawcy:
1. ………………………………………
2. ……………………………………..
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Załącznik nr 4 wzoru umowy

(wykonawca)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że rachunek bankowy wskazany na fakturach wystawianych w związku z realizacją
zamówień zleconych przez Muzeum Narodowe w Szczecinie służy prowadzeniu działalności
gospodarczej i przy tym rachunku funkcjonuje rachunek VAT służący mechanizmowi podzielonej
płatności (split payment). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Muzeum Narodowe w
Szczecinie zastrzega sobie możliwość zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanych zamówień z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). *
2. Nie jestem czynnym podatnikiem VAT *

* Niewłaściwe skreślić

miejscowość i data
…….……………………….

podpis osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy
……………………………………..

Zapytanie ofertowe nr 33753
„Zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

