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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
14-07-2020

Termin składania ofert
30-07-2020

Numer ogłoszenia
33753

Status ogłoszenia
Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona
UWAGA! ZMIENIONY ZOSTAŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT na 30.07.2020 r. godz. 13:00
Dnia 22.07.2020 Zamawiający zmienił:
1. Termin składania ofert z 23.07.2020 godz. 13:00 na 30.07.2020 godz. 13:00., termin otwarcia ofert nastąpi
30.07.2020 godz. 13:30.
2. Specyfikację techniczną zadania nr 1, poz. 4 „Bibuła filtracyjna jakościowa” wprowadzony zapis „Wymiary:
450-500 mm x 550-600 mm”.
3. Specyfikację techniczną zadania nr 1, poz. 10 „Tektura bezkwasowa introligatorska - 900 g/m2”
wprowadzona zmiana „Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących norm oraz atestów”
4. Specyfikację techniczną zadania nr 1, poz. 11 „Tektura bezkwasowa introligatorska - 1200 g/m2”
wprowadzona zmiana „Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących norm oraz atestów”
W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający ujednolicił zapisy w zapytaniu ofertowym: Rozdział VIII
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY , Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1
Zapytania ofertowego, Formularz przedmiotowy - załącznik nr 3 Zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert
Siedziba 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.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Złożona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data
wysłania przesyłki.
Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym Rozdział VIII.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Aneta Jonik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
572 661 184
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/33753
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia
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. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 3 części (każda część nazywana jest w dalszej części
specyfikacji „Zadaniem”)

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup materiałów konserwatorskich do Działu Konserwacji
Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach projektu pn.„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.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia
na 3 części (każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „Zadaniem”)

Przedmiot zamówienia
Zadanie 1 kody CPV
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
Bibułka japońska Kozo, Bibułka japońska Kizuki Kozo, Papier japoński Kawashi , Bibuła filtracyjna jakościowa
, Papier bezkwasowy gramatura: 60 - 70 g/m2, Papier bezkwasowy gramatura: 90 - 100 g/m2, Tektura muzealna
bezkwasowa - 0,5mm,Tektura muzealna bezkwasowa - 1 mm,Tektura muzealna bezkwasowa - 2 mm,Tektura
bezkwasowa introligatorska - 900 g/m2,Tektura bezkwasowa introligatorska - 1200 g/m2,Papier silikonowany
dwustronnie,Taśma naprawcza ,Taśma płócienna ,Taśma papierowa ,Gąbka do oczyszczania papieru,Mydło
konserwatorskie,Włóknina (nośnik do mycia i prasowania papieru) 30 - 40 g/m2,Włóknina (nośnik do mycia i
prasowania papieru) 70 – 90 g/m2,Klej termozgrzewalny ,Mata samogojąca do cięcia papieru ,Gumka
elektryczna, Komplet farb akrylowych przeznaczonych do retuszu obiektów zabytkowych, Pędzle do
retuszowania 10 szt., Aceton cz.d.a, Alkohol etylowy, Pirosiarczyn sodu czysty, Nadmanganian potasu,
Terpentyna balsamiczna, Terpentyna bezzapachowa, Mydło konserwatorskie, Alkohol etylowy , Toluen , Złoto
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/33753
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transferowe,Złoto płatkowe antyczne, Srebro puder-strącane, Złoto muszelkowe , Złoto puder, Stop srebra i
złota, Klej króliczy , Klej skórny perełka , Kreda pozłotnicza
Zadanie 2 kody CPV
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
Żywica do wzmacniania drewna zabytkowego, Bejca spirytusowa w proszku, Aceton , Alkohol etylowy,
Preparat owadobójczy przeciwko drewnojadom z permetryną, Klej skórny perełka, Pumeks zmielony – pył,
Wosk barwiący 8 rodzajów, Klej do drewna, Olej uniwersalny w aerozolu, Olej uniwersalny, Olej z woskiem ,
Wosk wykończeniowy stolarski, Wata metalowa, Terpentyna balsamiczna, Kłębki bawełniane, Żywica
epoksydowa o niskiej lepkości,Środek biobójczy, Alkohol izopropylowy, Benzyna bezzapachowa, Benzotriazol,
Dimetyloformamid DMF, Olejek terpentynowy 500 ml, Toluen, White spirit, Wodorotlenek sodu, Winian
sodowopotasowy,Kwas cytrynowy, Olej kopytkowy, Balsam do pielęgnacji skóry,Lanolina, Olej tungowy,
Odnawiacz do mebli politurowanych, Pałeczki woskowe twarde do uzupełnień w drewnie, Pałeczki woskowe
miękkie,Pałeczki woskowe metaliczne, Pałeczki szelakowe, Wosk do drewna, Wosk polerski, Wosk pszczeli,
Pasta czyszcząca do metalu, Szelak, Pędzel płaski nylon koci język, Pędzel płaski nylon koci język,Pędzel płaski
syntetyczny, Pędzel płaski syntetyczny, Klej króliczy, Klej skórny na zimno, Płyn do usuwania rdzy, Werniks
zabezpieczający do metalu, Wosk zabezpieczający do stosowania na zewnątrz, Konsolidator do drewna, Butelka
plastikowa HDPE prostokątna.
Zadanie 3 kod CPV
24322310-3 Glikol etylenu
Glikol polietylenowy PEG 4000
Szczegółowe informacje znajdują się w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV
24000000-4

Nazwa kodu CPV
Produkty chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy zamówienia wynosi 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wskazany termin dotyczy
wszystkich części zapytania ofertowego.

Załączniki
Formularz ofertowy zmiany 22.07.2020
Zapytanie ofertowe_tekst jednolity
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/33753
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formularz oferty

Pytania i wyjaśnienia
Zapytania i odpowiedzi

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy.

Potencjał techniczny
Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.

Warunki zmiany 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
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/33753
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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.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać podpisane przez osoby upoważnione następujące dokumenty:
a. uzupełniony formularz oferty - załącznik nr 2 zapytania ofertowego,
b. uzupełniony formularz przedmiotowy - załącznik nr 3 zapytania ofertowego,
c. oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi - załącznik nr 4 zapytania
ofertowego,
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.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
„Cena ”- o wadze 100pkt./100% (C)
najniższa cena ofertowa
C = ------------------------------------------------ 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.

Wykluczenia
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;
c. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/printview/33753
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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.
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,
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Adres
Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu
91 4315 200

NIP
8510013721

Numer naboru
POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18

Inne źródła finansowania
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
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