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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Doradztwo dotyczące: 

1) przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych o wartości poniżej 14.000 euro, 

2) wykonania umów zawartych w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, 

w związku z realizacją przez Muzeum Gross-Rosen projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – 
projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 

 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica, Goczałków 58-152, woj. 
dolnośląskie, tel. 074 8421580, faks 074 8421594, NIP 884-20-93-549, REGON 001066389 

 
PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE 
„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 ZAMÓWIENIA 
Doradztwo dotyczące: 

1) przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych o wartości poniżej 14.000 euro, 

2) wykonania umów zawartych w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, 

w związku z realizacją przez Muzeum Gross-Rosen projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – 
projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
 
Doradztwo dotyczyć będzie: 
- konsultacji prowadzonych: osobiście w siedzibie zamawiającego, telefonicznych oraz za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy wyznaczonymi pracownikami Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. 
- pomocy w opracowaniu dokumentacji związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i udzieleniem 
zamówień publicznych poniżej 14 tys. euro 
- interpretacji postanowień umów zawartych w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych. 
 
Wykonawca dostępny będzie dla Zamawiającego przez cały okres trwania umowy we wszystkie dni 
robocze w godz. od 8 do 14. 
 
Merytoryczny zakres doradztwa ograniczony jest do postępowań przeprowadzonych i planowanych do 
przeprowadzenia w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu „Kamienne Piekło KL Gross-
Rosen” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. 
 
Zakres doradztwa nie jest ograniczony ilościowo (np. liczbą udzielonych konsultacji) ani czasowo (np. 
ilością godzin konsultacji). 
 
Wynagrodzenie płatne będzie ryczałtowo, w transzach, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, na 
podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę najpóźniej do 25 dnia miesiąca za dany 
okres. 
 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Zamówienia. 
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TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
do 29 listopada 2011 r.; Dolny Śląsk 
 
KRYTERIA OCENY OFERT 
Cena – 100% 
Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest jako 
wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru: 
p= /X min : X ofert./ x 10 
gdzie: p – oznacza liczbę punktów za kryterium. 
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,  
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
30.11.2010 r. godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross - Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych 
Szeregów 9, sekretariat lub w tym terminie za pośrednictwem faxu na nr 74 842 15 94 albo za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres a.wolska@gross-rosen.pl – decyduje data/godzina 
wpływu. 
UWAGA: W treści oferty należy podać dane Wykonawcy, cenę netto i brutto oraz umieścić 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
WARUNKI UDZIAŁU 
Ofertę mogą złożyć podmioty dysponujące przynajmniej jedną osobą zdolną do wykonania Zlecenia, 
tj. posiadającą minimum roczne doświadczenie pracy na stanowisku, w którego zakresie 
podstawowych obowiązków znajduje się przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań 
o udzielanie zamówień publicznych, w tym zamówień poniżej 14 tys. euro finansowanych ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).  
 
INFORMACJE DODATKOWE 
Najlepsza oferta zostanie wybrana spośród przynajmniej dwóch ważnie złożonych ofert.  
W przypadku mniejszej ilości złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie zawarcie umowy z 
Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertą, lub ponowienie zapytania ofertowego. 
 
Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.pl, tel. 728953401. 
 
 

 

 

 

Wałbrzych, 23 listopada 2010 r.      …………………………………. 
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