Katowice, dnia 12-12-2018 r.
MŚ-DK-MM-332-02/18
Muzeum Śląskie w Katowicach
ZAPRASZA
do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
pn.:
Zakup opakowań specjalistycznych do trwałego przechowywania zbiorów muzealnych
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych,
których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląskiego nr 10/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.
1. Zamawiający
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
NIP 634-23-11-686, REGON 001094121
tel.: + 48 (32) 779 93 01
www.muzeumslaskie.pl
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest:
imię i nazwisko: Małgorzata Momot, tel.: 530 581 452, e-mail: m.momot@muzeumslaskie.pl
Zamawiający wskazuje, iż porozumiewać się będzie z Wykonawcami drogą elektroniczną
na wskazany w niniejszym ustępie adres.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem umowy
stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia.
3. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 7 dni od ostatecznego terminu składania
ofert.
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz
innych kryteriów jakimi są: jakość wykonania opakowań oraz użyte go tego celu materiały,
zgodne z normami konserwatorskimi i archiwalnymi, dotyczącymi trwałego przechowywania
obiektów zabytkowych. Materiały z których wykonano opakowania muszą posiadać certyfikaty
jakości informujące o ich parametrach. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej

z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie
określonym
przez
Zamawiającego
ofert
dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
Cena
C
Jakość materiałów potwierdzona certyfikatami
J
Gwarancja
G
Ocena ogólna O = C+J+G

maks. 50 pkt
maks. 30 pkt
maks. 20 pkt
maks. 100 pkt

CENA C
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C =(Cn : Cb ) x 50
Gdzie: Cn – cena oferty najtańszej; Cb - cena oferty badanej
Sposób dokonania oceny pozostałych kryteriów:
JAKOŚĆ MATERIAŁÓW POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI „J”
Sposób dokonywania oceny:
Brak certyfikatów potwierdzających jakość użytych materiałów zgodną z normami archiwalnymi
i muzealnymi
– 0 pkt
Przedłożenie certyfikatów potwierdzających jakość użytych materiałów zgodną z normami
archiwalnymi i muzealnymi
– 30 pkt
W tym:
- dla tektur - certyfikat jakości produktu potwierdzający wartość pH powyżej 8.0 oraz rezerwę
alkaliczną > 0,4 mol/kg
- dla kartonów muzealnych - certyfikat jakości produktu gwarantujący spełnienie norm ISO 9706 oraz
informujący o posiadaniu atestu PAT
- dla kartonów i tektur wykonanych w 100% z celulozy - certyfikat jakości produktu gwarantujący
spełnienie norm ISO 16245 oraz informujący o posiadaniu atestu PAT
- dla papierów bezkwasowych – certyfikat jakości produktu gwarantujący spełnienie norm ISO 9706
oraz informujący o posiadaniu atestu PAT
- dla papierów bawełnianych - certyfikat jakości produktu informujący o posiadaniu atestu PAT

GWARANCJA „G”
Sposób dokonywania oceny:
Minimalny okres gwarancji jakości 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Sposób dokonywania oceny:
12 miesięcy ≤ G < 18 miesięcy
– 5 pkt
18 miesięcy ≤ G < 24 miesiące
– 10 pkt
24 miesiące ≤ G < 30 miesięcy
– 15 pkt
G ≥ 30 miesięcy
– 20 pkt
5. Wykonawca, składając ofertę, składa:
a) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do zaproszenia);
b) kopie certyfikatów
Oferta oraz dołączone do niej dodatkowe dokumenty winny być podpisane w sposób
umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis złożony z pełnego
imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
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6. Miejsce i termin złożenia przez Wykonawcę oferty
Ofertę przygotowaną na formularzu zgodnym z załączonym wzorem (załącznik nr 2
do zaproszenia) opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy należy:
złożyć osobiście albo przesłać (za pośrednictwem poczty tradycyjnej/poczty kurierskiej) na
adres: Muzeum Śląskie w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, budynek
administracyjny, piętro 2, biuro podawcze - pokój nr A.2.10 albo przesłać w wersji
elektronicznej (zeskanowany i podpisany formularz) na e-mail: m.momot@muzeumslaskie.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 17.12.2018 r., do godz. 12:00
OFERTA ZŁOŻONA PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA
7. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 12:30 w Muzeum Śląskim
w Katowicach, Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, budynek
administracyjny, piętro -2a, pokój nr G -2.23. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy)
oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Niezwłocznie po otwarciu ofert
zamawiający zamieszcza na stronie internetowej albo przesyła do Wykonawców którzy złożyli
ofertę informacje dotyczące: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
a także informacje dotyczące ceny.
8. Sposób obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich
kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy
oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności
prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne
nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako
brutto. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota
wynagrodzenia brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami.
Podana w ofercie cena całkowita brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
9. Pozostałe informacje:
a) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem
przez Wykonawców oferty;
b) Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień;
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych
omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających
na niezgodności oferty z treścią zaproszenia niepowodujących istotnych zmian w treści
złożonych ofert – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania
przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec
Zamawiającego;
e) W przypadku, gdy umowę będzie podpisywała osoba nieuprawniona do reprezentacji
podmiotu, Wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy stosowne pełnomocnictwo
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Ochrona 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
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
a) posiada statut administratora danych osobowych w stosunku do:
Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
−
członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
ogólnie dostępnym, właściwy rejestrze – KRS),
dalej łącznie „Pani/Pana”

−
−
−

b) administratorem Pani/Pana
ul. T. Dobrowolskiego 1,
dyrekcja@muzeumslaskie.pl;

danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
40-205 Katowice, tel.: + 48 (32) 779 93 01, e-mail:

c) w związku z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych: iod@muzeumslaskie.pl;
d) Pani/Pana dane osobowe, w zakresie złożenia ofert w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO, natomiast w zakresie realizacji ewentualnej umowy zawartej w wyniku wyboru
Pana/Pani oferty przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z realizacją tej umowy;
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
informacja zgodnie z zapisami niniejszego zaproszenia;
f)

dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia
postępowania; a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;

g) podanie przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących, jest związane
z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podanie danych
jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować odrzucenie oferty;
h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
i)

posiada Pani/Pana:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże
w przypadku Wykonawców którzy złożyli oferty skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z zakresem zmian przewidzianych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty oraz nie może
naruszać integralności dokumentacji postępowania;
− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

j)

nie przysługuje Pani/Panu:
− 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;
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− 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.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany
do wypełnienia obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu
wynikających z art. 13 lub 14 RODO. W celu zapewnienia że Wykonawca wypełnił ww. wymagane
obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej
(osób fizycznych), której dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z udziałem
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie
o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO. Treść oświadczenia zawiera ust. 3 pkt 4) Formularza ofertowego (Załącznik nr 2
do Zaproszenia).

Zaproszenie do składania oferty ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia:

13.12.2018 r. A. Ucieklak
………………………………………………………………………………
(data, imię, nazwisko i podpis Kierownika)

Załączniki do zaproszenia do składania ofert:
1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 Formularz oferty
3. Załącznik nr 3 Wzór umowy

5

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchwytami na dłonie
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 500x400x300
30,00 SZT.
2.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchwytami na dłonie
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 700x200x150
10,00 SZT.
3.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchwytami na dłonie
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 600x500x300
10,00 SZT.
4.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchwytami na dłonie
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 400x400x400
10,00 SZT.
5.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchwytami na dłonie
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 500x400x200
10,00 SZT.
6.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchwytami na dłonie
materiał: Prior
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 300x300x400
10,00 SZT.
7.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchwytami na dłonie
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 200x200x150
10,00 SZT.
8.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: teczka wiązana
gramatura (gsm): 800
wymiary wewnętrzne (mm): 710x510x20
50,00 SZT.
9.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło szczękowe z wiekiem uchylnym
gramatura (gsm): 1100
wymiary wewnętrzne (mm): 710x510x30
50,00 SZT.
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10. OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło archiwizacyjne typu kopertowego
gramatura (gsm): 1300-1400
wymiary wewnętrzne (mm): 320x215x50
50,00 SZT.
11.OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): 320X220
2 000,00 SZT.
12.OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): A3 + zapas
1 000,00 SZT.
13.TECZKA WIĄZANA BIAŁA
gramatura (gsm): 300
wymiary wewnętrzne (mm): 320X250X35
100,00 SZT.
14.TECZKA BIAŁA
gramatura (gsm): 300
wymiary wewnętrzne (mm): 320X250X35
uwaga: teczka bez wiązań.
200,00 SZT.
15.TECZKA BIAŁA
gramatura (gsm): 300
wymiary wewnętrzne (mm): A3 + zapas
uwaga: teczka bez wiązań.
200,00 SZT.
16.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem
gramatura (g/m): 1300-1400
wymiary zewnętrzne (mm): 480x390x250
100,00 SZT.
17.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem i uchylna ścianką przednią
gramatura (g/m): 1300-1400
wymiary zewnętrzne (mm): 960x390x350
70,00 SZT.
18.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem
gramatura (g/m): 1300-1400
wymiary zewnętrzne (mm): 1200x600x300
20,00 SZT.
19.OPAKOWANIE
konstrukcja: pudło z wiekiem
gramatura (gsm): 1100
wymiary wewnętrzne (mm): 560x340x110
40,00 SZT.
20.OPAKOWANIE
konstrukcja: pudło z wiekiem
gramatura (gsm): 1100
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wymiary wewnętrzne (mm): 340x280x220
30,00 SZT.
21.OPAKOWANIE
konstrukcja: pudło z wiekiem
gramatura (gsm): 1100
wymiary wewnętrzne (mm): 560x340x220
30,00 SZT.
22.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: pudło z wiekiem, nitowane, wieko o wysokości ok. 10cm, wkładka
usztywniająca dno z tektury falistej, uchwyty
gramatura (gsm): 1400
wymiary wewnętrzne (mm): 1590x950x320
20,00 SZT.
23.OPAKOWANIE
typ konstrukcji: szczękowy
gramatura (gsm): 1100
wymiary wewnętrzne (mm): 710x510x30
100,00 SZT.
24.TECZKA ARCHIWIZACYJNA Z TEKTURY FALISTEJ
gramatura (gsm): 600
wymiary wewnętrzne (mm): 1203X872X10
30,00 SZT.
25.OPAKOWANIE
konstrukcja: pudło szczękowe z uchylnym wiekiem
gramatura (gsm): 1100
wymiary zewnętrzne (mm): 520x370x30
50,00 SZT.
26.OPAKOWANIE
konstrukcja: pudło szczękowe z uchylnym wiekiem materiał: Castello
wymiary (mm): 380x270x30
50,00 SZT.
27.OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): 375X255
1000,00 SZT.
28. OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): 160 x 230
200,00 SZT.
29. OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): 330 x 240
300,00 SZT.
30. OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): 510 x 360
300,00 SZT.
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31. OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): 460 x 610
200,00 SZT.
32.OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 160
wymiary wewnętrzne (mm): 510 x 710
200,00 SZT.
33.OBWOLUTA ZE SKRZYDEŁKAMI
gramatura (gsm): 120
wymiary wewnętrzne (mm): 420x310
500,00 SZT.
34.PAPIER PRZEKŁADKOWY, BUFOROWANY
gramatura (gsm): 32
wymiary (mm): 1000x700
1 000,00 ARK
35.PAPIER BAWEŁNIANY Z ATESTEM PAT
gramatura (gsm): 120
wymiary (mm): 1200x800
200,00 ARK
36.KARTON MUZEALNY – Kolor kremowy
gramatura (gsm): 840
wymiary (mm): 1010x710
100,00 ARK
37. PAPIER BAWEŁNIANY Z ATESTEM PAT
gramatura (gsm): 95
wymiary (mm): 1000x700
200,00 ARK
38. OPAKOWANIE
typ: pudło na płyty
gramatura (gsm): 900 lub 1200
wymiary zewnętrzne (mm): 335x335x95
20,00 SZT.
39. OPAKOWANIE
typ: pudło z przegrodami z wiekiem z poliestrowym - transparentnym – oknem
gramatura (gsm): 1100 lub 1400
wymiary zewnętrzne (mm): 400x280x45
ilość przegródek: 24
15,00 SZT.
40. OPAKOWANIE
typ: pudło z przegrodami z wiekiem z poliestrowym - transparentnym – oknem
gramatura (gsm): 1100 lub 1400
wymiary zewnętrzne (mm): 400x280x45
ilość przegródek: 15
20,00 SZT.
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41. OPAKOWANIE
typ: pudło z przegrodami z wiekiem z poliestrowym - transparentnym – oknem
gramatura (gsm): 1100 lub 1400
wymiary zewnętrzne (mm): 400x280x45
ilość przegródek: 12
15,00 SZT.
42. OPAKOWANIE
typ: pudło z przegrodami z wiekiem z poliestrowym - transparentnym – oknem
gramatura (gsm): 1100 lub 1400
wymiary zewnętrzne (mm): 400x280x45
ilość przegródek: 10
20,00 SZT.
43. OPAKOWANIE
typ: pudło z przegrodami z wiekiem z poliestrowym - transparentnym – oknem
gramatura (gsm): 1100 lub 1400
wymiary zewnętrzne (mm): 400x280x45
ilość przegródek: 8
15,00 SZT.
Inne wymagania:
1.
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
2.
Warunki płatności: przelew – 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego
prawidłowo sporządzonej faktury
3.
Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego
Dostarczenie do akceptacji prototypów wszystkich opakowań – z każdego rodzaju po
jednej sztuce
4.
Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy
5.
Opakowania zabezpieczone na paletach mają zostać dostarczone przez Wykonawcę
lub firmę kurierską do siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. T.
Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
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Załącznik nr 2 Formularz oferty
OFERTA
Zamawiający: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa postępowania: „Zakup opakowań specjalistycznych do trwałego przechowywania zbiorów
muzealnych”
Nr referencyjny: MŚ-DK-MM-332-02/18
Nazwa Wykonawcy:
...........................................................................................................................
ulica: ........................................ kod i miejscowość: ..................................................
NIP .......................................... REGON...................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej):
...........................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: .................................................
tel.: ................................. e-mail: ……………………….……………………………………….
1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia,
za cenę brutto:
……………………………. PLN.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
3. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty, w szczególności z opisem przedmiotu
zamówienia, i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
do przygotowania oferty,
2) posiadamy kwalifikacje oraz zdolności techniczne, osobowe, organizacyjne i merytoryczne
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
3) w przypadku wyboru naszej oferty uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały
okres trwania umowy,
4) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,2
5) na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji ………….. miesięcy3. Okres gwarancji liczony
jest od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.

1

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).

2

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia, np. przez jego wykreślenie lub wpisanie: „nie dotyczy”).
3
Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert.
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4. Do oferty dołączamy:
1) …………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………..
data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci
imiennej osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 3 Wzór umowy
UMOWA DLA ZADANIA PN.:
Zakup opakowań specjalistycznych do trwałego przechowywania zbiorów muzealnych

Nr sprawy MŚ-DK-MM-332-02/18
Zawarta dnia ……………………………….. r. w Katowicach pomiędzy:

Muzeum Śląskim w Katowicach z siedzibą w Katowicach; adres: ul. T. Dobrowolskiego 1,
40-205 Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie
– Zarząd Województwa Śląskiego, pod numerem RIK-M/12/99, NIP 634-23-11-686, reprezentowanym
przez:
Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – Alicję Knast
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Jolanty Grabalskiej
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… reprezentowanym przez: …………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.

§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostarczenie
opakowań i materiałów ochronnych do przechowywania obiektów muzealnych.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także iż dysponuje
odpowiednim personelem i środkami gwarantującymi profesjonalną realizację przedmiotu umowy.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
………….…..
netto
(słownie:
………………………………..……………….
złotych
netto),
………….…..
brutto
(słownie:
………………………………..………………. złotych brutto).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy obejmuje w szczególności koszty jakie
Wykonawca ponosi w celu należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, jak również czynności
w niej nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia.
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3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze,
w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§ 4 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie Wykonawcy wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 4 ust. 1 umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie kary umowne mogą być ze sobą kumulowane. Dotyczy to również Kumulacji kary
umownej za odstąpienie z innymi karami umownymi.
4. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z kwoty wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§ 5 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie/uzyskania przez niego wiedzy
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo jego wezwania przez
Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy
w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
2) Wykonawca nie usuwa w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uchybień
lub wad w przedmiocie umowy,
3) Wykonawca opóźnia się w stosunku do jakiegokolwiek terminu, określonego w umowie,
4) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę w większym rozmiarze lub kolejny raz
wyrządził szkodę Zamawiającemu bez względu na jej rozmiar.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 6 Postanowienia dodatkowe
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności
wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję jakichkolwiek praw i wierzytelności wynikających
z umowy lub mogących powstać w wyniku realizacji umowy.
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……. miesięcy4. Okres gwarancji
liczony jest od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez wad.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również wszelkie następstwa, szkody i roszczenia osób
trzecich, jakie mogłyby wystąpić na skutek wadliwego wykonania umowy lub z przyczyn tkwiących
w dostarczonym przedmiocie umowy. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń

4

Zgodnie z ofertą
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przeciwko Zamawiającemu związanych z użytkowaniem przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest – na wezwanie Zamawiającego, przystąpić do prowadzonego postępowania oraz
podjąć wszelkie czynności zmierzające do przejęcia odpowiedzialności. Wykonawca pokryje
wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego i zwróci wartość zapłaconych przez niego
odszkodowań i innych należności, jeśli szkoda na osobie lub w majątku osoby trzeciej będzie
następstwem nieprawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Strony ustanawiają osoby właściwe dla spraw realizacji umowy:
1) dla Zamawiającego – Małgorzata Momot, numer telefonu: 530 581 452, adres e-mail:
m.momot@muzeumslaskie.pl;
2) dla Wykonawcy - ……………………………….., numer telefonu: …………………………., adres e-mail:
………………………………...
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie wszystkich danych, zawartych w niniejszej umowie.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał oraz przekazał Zamawiającemu w związku z
realizacją niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu.
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spór taki strony
poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………..

……………………………………………..

Wykonawca

Zamawiający

Przy kontrasygnacie

……………………………………………..
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