
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budŜetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
PRZEDMIOT ZLECENIA 
Sporządzenie mapy do celów projektowych. 
 
NAZWA I ADRES ZLECENIODAWCY  
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Rogoźnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 074 8421580, faks 074 8421594, NIP 884-20-93-549, REGON 001066389 
 
PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZLECENIE 
„Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i 
kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZLECENIA 
Przedmiotem niniejszego zlecenia jest sporządzenie map do celów projektowych w skali od 1:500 w 
wersji papierowej (5 egzemplarzy) i w wersji numerycznej w pliku DWG terenu byłego obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy obejmującego części: esesmańską, więźniarską i tzw. 
oświęcimską o łącznej powierzchni opracowania ok. 32 ha. 
 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Zlecenia. 
 
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZLECENIA 
Mapa dla części więźniarskiej – do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy, Rogoźnica 
Mapa dla części oświęcimskiej – do 17 tygodni od dnia zawarcia umowy, Rogoźnica 
Mapa dla części esesmańskiej – do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy, Rogoźnica 
 
KRYTERIA OCENY OFERT  
Cena – 100% 
Oferta o najniŜszej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, kaŜda następna oceniana jest jako 
wartość proporcji w stosunku do ceny najniŜszej wg wzoru: 
p= /X min : X ofert./ x 10 
gdzie: p – oznacza liczbę punktów za kryterium. 
X min. – oznacza najniŜszą cenę ze złoŜonych ofert dla przedmiotu postępowania,  
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  
23.03.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross - Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych 
Szeregów 9, sekretariat. 
 
WARUNKI UDZIAŁU  
Ofertę mogą złoŜyć podmioty dysponujące przynajmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe do wykonania niniejszego zlecenia. 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Najlepsza oferta zostanie wybrana spośród przynajmniej dwóch waŜnie złoŜonych ofert. W przypadku 
złoŜenia mniejszej ilości ofert, Zleceniodawca powtórzy niniejsze zapytanie ofertowe. 
W treści oferty naleŜy umieścić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.pl, tel. 728953401. 
 
 

 
Wałbrzych, 15 marca 2010 r.      …………………………………. 


