
Znak sprawy: ADM.271.9.2022 Lublin, dnia 08.06.2022 r.

Zapytanie  ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na:

wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu archeologiczno - etnograficznego
mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu rozeznanie rynku i przeprowadzenie szacowania wartości zamówie-
nia publicznego na: „Wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu archeologiczno - etno-
graficznego mieszczącego się w budynku Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9” oraz
ustalenie trybu wyboru Wykonawców.

Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumie  -  
niu 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

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie kompletnego projektu wyposażenia magazynu
archeologiczno  -  etnograficznego  mieszczącego  się  w  budynku  Muzeum  Narodowego
w Lu  blinie przy ul. Zamkowej 9.  
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2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wstępna koncepcja (rzut poziomy regałów)
stanowi załącznik nr 1 do za zaproszenia.

3. Wymagane dokumenty do oferty szacunkowej

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

4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert szacunkowych

4.1. Oferta szacunkowa powinna być przygotowana w języku polskim,

4.2. Wypełniony  formularz  oferty  szacunkowej  należy  złożyć  (zał.  nr  2)  w terminie  do dnia
15.06.  2022   r.   na adres e-mail: zamowienia@mnwl.pl 

5. Planowany termin realizacji zamówienia - 1 miesiąc.

6. Sposób obliczenia szacowanej wartości zamówienia

6.1. Szacowaną wartość kalkulacji cenowej należy podać w łącznej cenie brutto. Ceną  jest cena
globalna zamówienia obejmująca wszystkie czynniki cenotwórcze wpływające na cenę ofer-
ty. Szacowaną wartość kalkulacji cenowej należy obliczyć w następujący sposób:

6.1.1. obliczyć wartość netto z  uwzględnieniem wszystkich narzutów: kosztów bezpośred-
nich, zysku i innych niezbędnych do wykonania zamówienia; bez podatku VAT;

6.1.2. obliczyć kwotę podatku VAT, zgodnie ze stawką VAT (23%);

6.1.3. obliczyć wartość brutto  sumując wartość netto i należny podatek VAT.

Joanna Lewandowska-Świtka
(-)

Kierownik Działu Administracji
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