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Zapytanie ofertowe nr 3321512022

Muzeum SzlachĘ Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza do składanie ofert cenowych na
,,RoboĘ remontowe plyty balkonowej w budynku biurowym Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 6l^".

I. Zamawiający

Muzeum SzlachĘ Mazowieckiej
ul. Warszawska 61A
06-400 Ciechanów
Tel./Fax. :23 6]2 53 46
NIP: 566-10-24-603
REGON: 130448116
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Godziny pracy: 8:00- l 6:00

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest,,Roboty remontowe płyty balkonowej w budynku biurowym

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechunowie".

2.2. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych wojewodztwa Mazowieckiego

pod nr A-254. Prace wykonywane będą na podstawie Decyzji nr 577lDCl2022 z dnia 18 paż-

dziernika 202ż roku Mazowieckiego Wojewodzkiego KonserwatoraZabytkow- zŃącznik nr 5

ż.3. P rzedmiotem zamówienia j est m. in. :

- inwentaryzacj ę istniej ącego balkonu;

- demontaz barierki balkonowej , oczyszczęnie oraz ponowne pomalowanie;

- demontaż obróbek blacharskich i wykonanie nowych elementów obróbkowych z zachowaniem

geometrii;

- rozebranie płyty balkonowej;

- wykonanie szalunku płyty balkonowej z zachowaniem geometrii balkonu;

- zabetonowanie balkonu;

- montaż nowych obróbek

Uszczegołowieniem przedmiotu zanrówienia jest Projekt płyty stanowiący załączntk nr 2 otaz

Przednriar robót, stanowiący załącznik nr 3.
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2.4. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności

lub deklaracji zgodności z dokumentami normatywnynri, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

dopuszczające do stosowania w budownictwie.

2.5. Wszystkie roboty wykonywane będą bez wyłączenia obiektu z normalnego uzytkowania,

a ewentualne utrudnienia i koszty z tytułu odmiennej organizacji czasu pracy oraz dodatkowych

zabezpieczeńtbteżącego utrzymaniaporządku na stanowisku pracy oferent uwzględni w cenie

ryczałtowej zamówienia.

2.6.Prace będą odbywały się pod nadzorem inwestorskim wznaczonymprzezZamawiającego.
2.7. Zamowienie obejmuje ponadto:

- zabezpieczenie placu budowy w czasie lemontu,

- wywóz gruzu orazuporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

3. Termin wykonania zamówienia - do 20.12.2022 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegaó się Oferenci spełniający warunki określone w niniejszej

specyfikacj i oraz:

4.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czyrrności, jeśli ustawy

nakładaj ą o bo wi ązek p o s i adani a taki ch uprawnieti.

4.2. Posiadają ntezbędną wiedzę i doświadczenie otaz potencjał techniczny, a także dysponują

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.3. Znajdują się w sy,tuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz udzielania infor-
macji.

5.1. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnteń ze strony Zamawiającego jest:

Anna Gorska-Głuszniewska ,tel. (23) 672-53-46 w.111, codziennie w godz. 8.00-16.00.

6. Opis sposobu przygotowania ofert i obliczenia ceny

6.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto na wykonanie całego przedmiotu zamówienia

uwzględniającą podatek VAT i obejmuje wykonanie wszystkich czynności i robot opisa-

nych w przedmiocie zamówienia.

6.2. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny umozliwiający

jej rozpńrzente.

6.3Oferta musi zawierać:

l) wypełniony i podpisany przez upowaznionego przedstawiciela firmy Formularz oferty

zgodnie z zńączonym wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 .



ż) podpisany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4

6,4 .Oferly należy składać w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska

61A, 06-400 Ciechanów do dnia 22.11.2022 r. do eodz. 10.00 w sekretariacie

bądż na adres e-mai|: s e k r et a r i a t@m uze u mc i e c h g n ow. p l
6.5. Z pośród złożonych ofefi zostanie wybrana oferta znąniższą ceną.

6.6. Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przezZamawtającego.

7. Załączniki:

1) Formularz oferty,

2) Projekt płyty

3) Przedmiar robót

4) Wzor umowy

5) D ecyila Konserwat ora Zabytkow

w ciechanowie
mu?eum rejestrowlne

,ul. Whrszrwska 61 A, 06-400 Cicchanów
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