
Zapytanie ofertowe

dotyczące ustalania wartości szacunkowej zamówienia

Wasz znak: Data Nasz znak Data 

ADM. 271.2.2022 23.02.2022 r.

Sprawa: Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i  przeprowadzenia szacowania wartości
zamówienia na:

przebudowę  magazynu  etnograficzno–archeologicznego  w  Muzeum  Narodowym  w
Lublinie przy ul. Zamkowej 9 obejmującą: zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i
montażem wyposażenia Magazynu

Niniejsze  zapytanie  ofertowe  ma  na  celu  rozeznanie  rynku  i  przeprowadzenie  szacowania  wartości  zamówienia
publicznego na usługę: „Zaprojektowanie i  wykonanie wraz z  dostawą i  montażem wyposażenia magazynu
etnograficzno–archeologicznego  w  pomieszczeniach  budynku  Muzeum  Narodowego  w  Lublinie  przy  ul.
Zamkowej 9 w Lublinie” oraz ustalenie trybu wyboru Wykonawców.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.  66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest  ogłoszeniem w rozumieniu
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia i ustalenie trybu wyboru Wykonawców. 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego, dane kontaktowe

Zamawiający: Muzeum Narodowe w Lublinie

Adres: ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

Telefon: (81) 537 96 41

NIP 9462700771

REGON 387167680

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Strona internetowa Zamawiającego https://www.mnwl.pl  

adres poczty elektronicznej: kancelaria@mnwl.pl

Adres poczty elektronicznej do kontaktu zamowienia@mnwl.pl

Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Joanna Lewandowska-Świtka, e-mail: j.switka@mnwl.pl      tel. 573 782 127

Agnieszka Ławicka-Dłużniewska , e-mail: a  .lawicka@mnwl.pl    tel. (81) 537 96 35
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2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa magazynu etnograficzno–archeologicznego w Muzeum
Narodowym w Lublinie przy ul. Zamkowej 9.

2.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

2.2.1. opcja  I  -  wykonanie dokumentacji  projektowej  na  przebudowę  magazynu  etnograficzno-
archeologicznego w Muzeum Narodowym w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 l

lub

2.2.2. opcja II  -  zaprojektowanie i  wykonanie wraz z dostawą i montażem wyposażenia magazynu
etnograficzno-archeologicznego  w  Muzeum  Narodowym  w  Lublinie  przy  ul.  Zamkowej  9
(formuła zaprojektuj i wybuduj).

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do za zaproszenia.

3. Wymagane dokumenty do oferty szacunkowej

3.1. Prawidłowo wypełniony Formularz oferty szacunkowej – załącznik nr 2.

4. Miejsce i termin składania ofert

4.1. Ofertę  cenową na formularzu  cenowym stanowiącym załącznik  nr  1  do  zapytania  ofertowego na
powyższy przedmiot zamówienia, proszę przekazać  w terminie do dnia 02.03.2022 r. na adres e-
mail: zamowienia@mnwl.pl 

5. Termin realizacji zamówienia

5.1. Planowany termin realizacji zamówienia:

5.1.1. opcja I: wykonanie dokumentacji projektowe – 30 dni od dnia podpisania umowy;

5.1.2. opcja druga: zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem wyposażenia Magazynu
– do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

6. Sposób obliczenia ceny

6.1. Ceną oferty jest cena globalna zamówienia obejmująca wszystkie czynniki cenotwórcze wpływające
na cenę oferty. Cenę należy obliczyć:

6.1.1. opcja I:  cena za wykonanie dokumentacji projektowej   na przebudowę magazynu etnograficzno-
archeologicznego w Muzeum Narodowym w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 (wynagrodzenie za
usługę) 

lub

6.1.2. opcja  II:  cena  za  zaprojektowanie  i  wykonanie   wraz  z  dostawą  i  montażem  wyposażenia
magazynu   etnograficzno-archeologicznego  w  Muzeum  Narodowym  w  Lublinie  przy  ul.
Zamkowej 9 (formuła zaprojektuj i wybuduj),

6.2. Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT. 

6.3. W ofercie należy podać informację czy wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

6.4. Wynagrodzenie  będzie  płatne  po  wykonaniu  zamówienia  i  jego  odbiorze  przez  przedstawiciela
Zamawiającego. 

Joanna Lewandowska-Świtka
(-)

Kierownik Działu Administracji
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Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia

Pomieszczenia mające być poddane pracom modernizacyjnym to magazyn zbiorów etnograficzno-archeologicznych.
Zajmują piętro skrzydła zabytkowego obiektu (poddasze pod skośnym dachem; 2 piętro bez windy). Przestrzeń składa
się  z  długiego  korytarza  i  kilku  prostokątnych  pomieszczeń  różnej  wielkości,  w  tym  jednego  przylegającego  do
zabytkowej baszty, której ściana nie może podlegać żadnym ingerencjom montażowym. 

Zakres prac to:
-  wymiana wykładziny na wykładzinę PCV w klasie trudnopalności  Bfl-S1 lub Cfl-S1 wraz z deklaracją zgodności
producenta lub certyfikatem CE, zawierającymi informację o klasie trudnopalności

-  wymiana  drzwi  (7  szt.)  na  drzwi  przeciwpożarowe  o  klasie  ogniowej  EI  30  lub  EI  60  z  samozamykaczem  i
możliwością podłączenia kontroli dostępu

- demontaż tymczasowej przegrody (ścianka ze sklejki) lub montaż/skonstruowanie przegrody metalowej siatkowej
oraz zmodyfikowanie instalacji elektrycznej na niej się znajdującej

- montaż niestandardowych małych okrągłych okienek (6 szt.) 

- „odświeżenie” malowaniem ścian

- projekt i montaż zabudowy/regałów/sprzętów magazynowych
Preferowana  zabudowa  to  wszelkiego  typu  regały:  zabudowa  skosów  szufladami  i  półkami,  szafy  z  półkami/
przegrodami  pionowymi/  drążkami/  wysuwanymi  kratownicami/  wałkami  elektrycznymi,  w  większości  przesłonięta
transparentnymi roletami/ drzwiami oraz stanowiska stacjonarne i stoły/pulpity mobilne do magazynowej pracy.

Wielkość pomieszczeń, ich układ, skos stropu oraz wytrzymałość podłoża nie pozwalają na zastosowanie regałów
przesuwnych ani podobnie jezdnych kratownic. Rodzaj zgromadzonych zabytków także jest różnorodny – surowcem
czy wielkością. To: rzeźba drewniana; malarstwo; stroje i tkaniny ludowe; drewniano-metalowe narzędzia do różnych
rzemiosł; przedmioty plecione ze słomy; przedmioty kute z żelaza; naczynia gliniane, drewniane i szklane; obiekty
drobne kruche (pisanki, zabawki, ozdoby obrzędowe); papierowe wycinanki; meble; zabytki archeologiczne (z gliny,
kamienia, kości, poroża, metali kolorowych i żelaza) całe i w częściach (te przechowywane w pudełkach).

Ten niejednolity rodzaj obiektów wymaga różnego sposobu przechowywania, a tym samym zabudowy wykonanej z
odpowiednich materiałów neutralnych nie emitujących lotnych związków organicznych. W szczególności nie mogą być
użyte  takie  materiały  jak:  płyty  MDF,  płyty  wiórowe,  płyty  pilśniowe,  drewno  dębowe,  silikony  na  bazie  kwasu
octowego, materiały na bazie chloroprenu, poliuretanu, polichlorku winylu, guma wulkanizowana siarką, wełna, lakiery
nitrocelulozowe.  Mogą być  wykorzystane:  szkło,  metal  (aluminium,  stal,  itp.),  ZF MDF,  farby  proszkowe,  silikony
elektroniczne, polietylen, poliwęglan, polipropylen, polistyren, len, bawełna, witon, uszczelki silikonowe, teflon, drewno
o  ph  zasadowym  (buk  pospolity,  klon  jawor,  klon  polny,  klon  jesionolistny  w  odmianach,  klon  zwyczajny,  lipa
drobnolistna, lipa szerokolistna, grab pospolity). Zabudowa powinna być nieszczelna „oddychająca”, a potencjalnie
użyte wewnątrz oświetlenie – diodowym lub LED „ciepłym” o temperaturze barwowej do 2800 Kelwinów.

Plan orientacyjny:

Wymiary orientacyjne:
korytarz: pow. 61 i 74 m², wys. 4–5,20 m (skosy), dł. 23–29 m, szer. 2,20 m

pomieszczenia: pow. 9–38 m² + , wys. 1–3,40 m (skosy), dł. ok. 3–12 m, szer. ok. 4,50 m

pomieszczenie przy baszcie: pow. 98 m², wys. ok. 5 m
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Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY SZACUNKOWEJ

Przedmiot zamówienia

Przebudowa magazynu etnograficzno–archeologicznego w Muzeum
Narodowym w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 obejmująca:

zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą        i montażem
wyposażenia magazynu

Zamawiający
Muzeum Narodowe w Lublinie
20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9

Nazwa i siedziba
Wykonawcy

NIP

tel./fax.

Adres e-mail

Czy Wykonawca jest
czynnym podatnikiem

podatku VAT
(proszę wpisać tak lub nie)

OPCJA I:
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

magazynu etnograficzno - archeologicznego w Muzeum Narodowym w Lublinie 
przy ul. Zamkowej 9

Cena ofertowa 
w zł netto z

………………………………………………. zł netto

Stawka i kwota podatku VAT ……. %VAT 
………………………………………………. zł 

Cena ofertowa 
w zł brutto

………………………………………………. zł brutto

OPCJA II
zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i montażem wyposażenia magazynu

etnograficzno–archeologicznego w Muzeum Narodowym w Lublinie 
przy ul. Zamkowej 9

Cena ofertowa 
w zł netto z

………………………………………………. zł netto
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Stawka i kwota podatku VAT ……. %VAT 
………………………………………………. zł 

Cena ofertowa 
w zł brutto

………………………………………………. zł brutto

Podpis osoby/osób
upoważnionych

 do występowania
 w imieniu wykonawcy
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