
 
       

 

Romanów, dn. 3.07.2015 r. 

 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/P/2015 

 

na wykonanie i montaż mebli bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 

Romanowie 

w ramach projektu „ Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i 

obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie” 

nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka, woj. 

lubelskie, tel. 83 3793014, faks 83 3793014, NIP 539-117-63-26, REGON001099560 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż mebli bibliotecznych do Muzeum 

Józefa Ignacego Kraszewskiego w ramach projektu „Zakup wyposażenia biblioteki, sali 

edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w 

Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet 

Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z budżetu państwa.  

2. Meblenależy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościachzgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Opisie Przedmiotu ZamówieniaZałącznik nr 1. 

3. Meble  muszą spełniać wymogi norm europejskich, muszą być fabrycznie nowe, wykonane w 

sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości.  

4. Wyposażenieokreślone w Załączniku nr 1 należy dostarczyć do miejsca realizacji projektu tj. 

Muzeum JózefaIgnacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka. 

5. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę, transport, załadunek, rozładunek oraz 
montażpozycji wymienionych w załączniku nr 1.. 

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić 

poszczególne pozycje, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto. 

7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru wykonanych prac. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2015 r. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent może złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

2. Ofertę należy sporządzić w oparciu o dołączony do niniejszego zapytania ofertowego 

formularz wyceny przedmiotu zamówienia. Wypełniony formularz wyceny należy dołączyć 

do oferty. 

3. Oferta powinna być: 

 opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia,  



 
       

 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer fax, e-mail 

 podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

 posiadać termin ważności. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na  adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 
Sosnówkado dnia 20.07.2015 r. do godz. 16ºº. 

VI. OCENA OFERT- kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 100% cena. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 

strony internetowej znajdującej się pod adresemwww.muzeum_kraszewskiego.pl 

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką 

Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.  

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Dorota Demianiuk nr telefonu 833793014, email: 

ugdorota@gmail.com 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik Nr 1Opis przedmiotu zamówienia. 

      Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego. 

      Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienie 

 

Z poważaniem 

Krzysztof Bruczuk 

Dyrektor Muzeum 

Józefa Ignacego Kraszewskiego 

w Romanowie 
 

 

 

 

 

 

http://www.muzeum_kraszewskiego.pl/


 
       

 

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
NAZWA 

 
PARAMETRY Jednostka  Liczba 

1 Regał drewniany duży Regał o wymiarach: wysokość 300 cm, 

długość 120 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna dębowego, malowany 

bejcą i lakierem. Regały zamykane w części 

dolnej ( tj. 90 cm od dołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, cześć górna  tj. 210 cm. drzwiczki 

przeszkolonePlecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał stylizowany na 

XIX wiek. 

Szt. 8 

2 Regał drewniany mały Regał o wymiarach: wysokość 150 cm, 

długość 120 cm, głębokość 35 cm, 

wykonany z drewna dębowego, malowany 

bejcą i lakierem. Regały zamykane w części 

dolnej ( tj. 90 cm od dołu) drzwiczki pełne – 

kaseton, cześć górna  tj. 60 cm. drzwiczki 

przeszkolone.  Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Regał stylizowany na 

XIX wiek. 

Szt. 3 

3 Komoda Komoda z czternastoma szufladami – 

dwurzędowa o wymiarach: wysokość 150 

cm, długość 100 cm, głębokość 60 cm, 

wykonany z drewna dębowego, malowana 

bejcą i lakierem..  Plecy wykonane z płyty 

fornirowej dębowej. Komoda stylizowany 

na XIX wiek. 

Szt. 1 



 
       

 

Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego. 

………………………………………. 

Miejscowość, data 

…………………………………… 

Imię i nazwisko/ Nazwa 

………………………………….. 

…………………………………. 

Adres 

…………………………………. 

Telefon 

………………………………….. 

Fax 

…………………………………. 

e-mail 

 

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 
 w Romanowie,  
Romanów 25,  
21-518 Sosnówka 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertoweMuzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 
Romanowieoferuję realizację zadania w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 

r.wykonanie i montaż mebli bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w 

Romanowie 

w ramach projektu „ Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i 

obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie” współfinansowanego z programu 

Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.  za cenę brutto .,………….. zł, 

w tym podatek VAT …………….. zł.  

Udzielam gwarancji na wykonane i zamontowane meble  na okres: 24 miesięcy.  

 

Termin ważności oferty:………………………. 

 

        

 ………………………………………… 

Podpis i pieczęć 

 

 

 

 

 

 



 
       

 

 

Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienia 

 

Lp. Nazwa Parametry Jednostka Liczba 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Kwota 

brutto 

 

1 Regał 

drewniany duży 

Regał o wymiarach: wysokość 

300 cm, długość 120 cm, 

głębokość 35 cm, wykonany z 

drewna dębowego, malowany 

bejcą i lakierem. Regały 

zamykane w części dolnej ( tj. 

90 cm od dołu) drzwiczki 

pełne – kaseton, cześć górna  

tj. 210 cm. drzwiczki 

przeszkolone Plecy wykonane 

z płyty fornirowej dębowej. 

Regał stylizowany na XIX 

wiek. 

Szt. 8   

2 Regał 

drewniany mały 

Regał o wymiarach: wysokość 

150 cm, długość 120 cm, 

głębokość 35 cm, wykonany z 

drewna dębowego, malowany 

bejcą i lakierem. Regały 

zamykane w części dolnej ( tj. 

90 cm od dołu) drzwiczki 

pełne – kaseton, cześć górna  

tj. 60 cm. drzwiczki 

przeszkolone.  Plecy 

wykonane z płyty fornirowej 

dębowej. Regał stylizowany na 

XIX wiek. 

Szt. 3   

3 Komoda Komoda z czternastoma 

szufladami – dwurzędowa o 

wymiarach: wysokość 150 cm, 

długość 100 cm, głębokość 60 

cm, wykonany z drewna 

dębowego, malowana bejcą i 

lakierem..  Plecy wykonane z 

płyty fornirowej dębowej.  

Komoda stylizowany na XIX 

wiek. 

Szt. 1   


