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WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
z dnia 15.03.2010 r. dot. sporz ądzenia mapy do celów projektowych 

 
W związku z pytaniami zgłaszanymi przez Wykonawców, Muzeu m Gross-Rosen, jako 
zleceniodawca przedmiotowego zlecenia, wyja śnia co nast ępuje: 
 
1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy prawo zamówień 

publicznych (wyłączenie stosowania ustawy zgodnie z art. 4 pkt. 8), poniewaŜ szacunkowa wartość 
zamówienia nie przekracza 14.000 euro. W związku z powyŜszym Wykonawcom nie przysługuj ą 
środki ochrony przewidziane w ww. ustawie. 

2. Teren Muzeum, który jest przedmiotem wykonania mapy do celów projektowych obejmuje 
następujące działki nr: 438, 439/3, 439/8, 439/13, 439/15, 439/17, 439/18 tj. nie obejmuje terenu 
kamieniołomu. 
UŜyte w zapytaniu ofertowym pojęcia część esesmańska, więźniarska i tzw. oświęcimska są 
pojęciami historycznymi, związanymi z określonymi, historycznymi funkcjami byłego hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. 
Część esesmańska jest to część połoŜona w południowo-wschodnim obszarze terenu Muzeum, 
której granicę od północnego zachodu wyznacza oś zewnętrznego ogrodzenia dawnego obozu (w 
jego biegu znajduje się barak dawnej bramy głównej), zaś pozostałe granice toŜsame są z 
granicami działek, na której znajduje się ta część.  
Część więźniarska jest to część połoŜona w centralnym obszarze terenu Muzeum, której granicę 
od południowego wschodu wyznacza oś zewnętrznego ogrodzenia dawnego obozu (w jego biegu 
znajduje się brama główna) – oddzielającego część więźniarską od części esesmańskiej, granicę 
od północnego zachodu wyznacza oś wewnętrznego ogrodzenia dawnego obozu – oddzielającego 
część więźniarską od części oświęcimskiej, zaś pozostałe granice toŜsame są z granicami działek, 
na której znajduje się ta część. 
Część tzw. oświęcimska jest to część połoŜona w północno-zachodnim obszarze terenu Muzeum, 
której granicę od południowego wschodu wyznacza oś wewnętrznego ogrodzenia dawnego obozu 
– oddzielającego część więźniarską od części oświęcimskiej, zaś pozostałe granice toŜsame są z 
granicami działek, na której znajduje się ta część. 

3. Przed złoŜeniem oferty wizji w terenie Wykonawca moŜe dokonywać we wszystkie dni tygodnia w 
godz. od 8:00 do 16:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikom Muzeum pod numerem 
telefonu: 748559007. 

4. Realizując zlecenie Wykonawca moŜe przebywać na terenie Muzeum w godzinach jego otwarcia, 
tj. w okresie do 30 kwietnia we wszystkie dni tygodnia w godz. od 8:00 do 16:00 (z wyłączeniem 4 
kwietnia), zaś w okresie od 1 maja we wszystkie dnia tygodnia w godz. od 8:00 do 19:00. 

5. W złoŜonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto, ceny brutto oraz 
obowiązującej stawki VAT. Podstaw ą oceny ofert b ędzie wył ącznie cena brutto . 

6. Wykonawca moŜe wykonać wszystkie trzy mapy, jako jedną mapę, w terminie do 7 tygodni od dnia 
zawarcia umowy. Za wykonanie zlecenia rozumie się dostarczenie do Zleceniodawcy mapy wraz z 
potwierdzeniem wszelkich niezbędnych, przewidzianych prawem uzgodnień, zatwierdzeń itp. Przy 
czym, bez względu na wcześniejszy termin realizacji zlecenia, Wykonawca będzie mógł 
przedstawić faktury (o wartości nie większej niŜ 1/3 ceny) za poszczególne mapy nie wcześniej niŜ 
po upływie 7, 17 i 30 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

7. Oferty moŜna składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) w terminie do dnia 
23.03.2010 r., godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy: Muzeum Gross-Rosen, 58-304 Wałbrzych, 
ul. Szarych Szeregów 9, sekretariat. 
Istnieje takŜe moŜliwość złoŜenia oferty w powyŜej określonym terminie za pośrednictwem faksu 
pod numerem: 748421594 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.wolska@gross-
rosen.pl. Nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 

8. Wykonawca powinien dołączyć do oferty, lub zamieścić w treści oferty, oświadczenie następującej, 
lub identycznej co do sensu, treści: „Oświadczam, Ŝe dysponuję przynajmniej jedną osobą 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania niniejszego zlecenia”. 

 
 
 
 
Wałbrzych, 17 marca 2010 r.      …………………………………. 


