
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
ul. Warszawsk a 61 a, 06-400 Ciechan6w
Tel/f'ax 23 672 53 46

e-mai I : sekretariat@muzeumciechanow. pl serce Polski

Ciechanow, dnia 20 pa2dziemrka2)22 r.

Zapytanie ofertowe nr 33ZlSlZ0Zz

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanow ie zapraszado skladanie ofert cenowych na
,,Roboty remontowe ptyty balkonowej w budynku biurowym Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej w Ciechanowieprzy ul. Warszawskiej 61A,.

l. ZamawiajAcy

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
ul. Warszawska 61,{
06-400 Ciechan6w
Tel./Fax. :23 672 53 46
NIP: 566-10-24-603
REGON: l3044\tt6
www.muzeumciechanow.pl
sekretari at@rnuzeurnci echanow. pl
Godziny pracy: 8:00-1 6:00

2. Opis przedmiotu zamriwienia

2.1. Przedmiotem zam6wienia jest ,,Roboty remontowe plyty balkonowej w baclynku biurowym
M uze um S zl ac hty M a zo w ie c kiej w C ie c h an o w ie,,.

2'2' Budynek wpisany jest do rejestru zabfik6w nieruchomych wojewodztwa Mazowieckiego
pod nr A-254. Prace wykonyr,vane bgd4 na podstawie Decyzji nr 577lDCl2O22 z dnia 1g pa1-

dziernika 2022 toku Mazowieckiego Wojew6dzkiego Konserwat ora Zabytkow- zalqcznik nr 5
2.3. P rzedmiotem zam6wienia j est m. in. :

- inwentaryzacj g istniej?cego balkonu;

- demontaz barierki balkonowej, oczy szczenie oruz ponowne pomalowanie;

- demontaz obr6bek blacharskich i wykonanie nowych element6w obr6bkowych z zachowaniem

geometrii;

- rozebranie plyty balkonowej;

- wykonanie szalunku plyty balkonowej z zachowaniem geometrii balkonu;

- zabetonowanie balkonu;

- montaz nowych obr6bek

Uszczeg6lowieniem przedmiotu zam6wienia jest Projekt plyty stanowi4cy zalqcznik nr 2 oraz

Przedmiar rob6t, stanowi4cy zal4cznik nr 3.

9az;owtz;e,



2.4. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszq posiada6 aktualne certyfikaty zgodnoSci

lub deklaracji zgodnoSci z dokumentami normatywnymi, certyfikaty na znak bezpieczeristwa

dopuszczaj4ce do stosowania w budownictwie.

2'5' Wszystkie roboty wykonyr,vane bgd4 bez wylEczenia obiektu z normalnego uzfkowania,
a ewentualne utrudnienia i koszty z ty4ulu odmiennej organizacji czasu pracy oraz dodatkowych
zabezpieczeh i bielEcego utrzym ania porzqdku na stanowisku pracy oferent uwzglgdni w cenie

ry czaltow ej zam6wi eni a.

2,6.Ptace bqd4 odbywaly sig pod nadzorem inwestorskim wyznaczonymprzezZamawiajqcego.

2.7. Zamowienie obejmuje ponadto:

- zabezpieczenie placu budowy w czasie remontu,

- wyw6z wzv oraz\porzqdkowanie terenu po wykonanych pracach.

3. Termin wykonania zamriwienia - do 16.12.2022 r.

4. Warunki udzialu w postgpowaniu

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Oferenci spelniaj4cy warunki okreslone w niniejszej

specyfikacji oraz:

4'1. Posiadajq uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeSli ustawy

nakladajq obo wi 4zek p o si adani a taki ch uprawni eri.

4.2. Posiadqat niezbgdnq wiedzE i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuj4

osobarni zdoln5rmi do wykonania zamowienia.

4.3. Znajduj4 sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie zam6wienia.

5. Opis sposobu porozumiewania sig Zamawiaj4cego z Oferentami oraz udzielania infor-
macji.

5.1. osob4 uprawnion4 do udzielania wyjasnien ze strony zmtawiajEcego jest:

Anna G6rska-Gluszniewska ,teil. (23) 672-53-46 w.111, codzienni ew godz.8.00-16.00.

6. Opis sposobu przygotowania ofert i obliczenia ceny

6.1. Cena oferty jest cen4 ryczaltow1 brutto na wykonanie calego przedmiotu zam6wienia

uwzglgdniaj4c4 podatek VAT i obejmuje wykonanie wszystkich czynnoSci i robot opisa-

nych w przedmiocie zam6wienia.

6.2. Oferty powinny by6 sporz4dzone w jgzyku polskim w spos6b czytelny umozliwiajqcy
jej rozpatrzenie.

6.3Oferta musi zawierai:

l) wypelniony i podpisany przez upowa2nionego przedstawiciela firmy Formularz ofefty
zgo dnie z zalqczonym wzorem stanowi4cym Zalqcznik nr 1 .



2) podpisany wz6r umowy stanowi4cy Zalqcznik nr 4

6.4 .Oferty nale|y skladai w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska

61A,06-400 Ciechan6w w sekretariacie

bqd?naadres e-mail:

6.5. z posr6d zlozonych ofert zostanie wybrana oferta z najnizszq cenE.

6'6. Zawatcie umowy nast4pi w terminie i miejscu wskazan)rm przez Zamawiaj4cego.

7. Zal1cznikiz

1) Formularz oferty,

2) Projekt plyty

3) Przedmiar rob6t

4) Wzorumowy

5) D ecyzja Konserwat ora Zabytkow

- muzeum rejestrowane
09,499 Ciechan6w,ut. Warszawska 61 A
.te). 2? 6tZ 94 58, tetifax n 67, * ;6'NIP 566-1 0-24-603, REGor.r r soqqeiio


