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Ciechan6w, dnia 1 luty 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 3321112023

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza do skladanie ofert cenowych na
,,Roboty remontowe plyty balkonowej w budynku biurowym Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 61A".

l. ZamawiajAcy

Muzeum Szlachty Mazowieckiej
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Tel./Fax. :23 672 53 46
NIP: 566-10-24-603
REGON: 130448116
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Godziny pracy: 8:00-1 6:00

2. Opis przedmiotu zam6wienia

2.1. Przedmiotem zam6wienia jest ,,Roboty remontowe plyty balkonowej w budynku biurowym

Muzeum Szlachty Muzowieckiej w Ciechanowie".

2.2. Budynek wpisany jest do rejestru zabykow nieruchomych wojewodztwa Mazowieckiego

pod nr A-254. Prace wykony.wane bgd4 na podstawie Decyzji nr 5771DC12022 z dnia 18 pa?-

dziernika 2022 roku Mazowieckiego Wojew6dzkiego KonserwatoraZab5rtkow- zal}cznik nr 5

2.3. Przedmiotem zam6wienia j est rn.in. :

- inwentaryzacj g istniejQcego balkonu;

- denrontaz barierki balkonowej, oczyszczenie oraz ponowne pomalowanie;

- demontaz obr6bek blacharskich i wykonanie nowych element6w obr6bkowych z zachowaniem

geometrii;

- rozebrani e plyly balkonowej ;

- wykonanie szalunku plyty balkonowej z zachowaniem geometrii balkonu;

- zabetonowanie balkonu;

- monta? nowych obr6bek

Uszczegolowieniem przedmiotu zam6wienia jest Projekt plyty stanowi4cy zalqcznik nr 2 oraz

Przedmiar rob6t, stanowi4cy zalqcznlk nr 3.



2.4. Wszystkie zastosowane wyroby budowlane muszq posiadad aktualne cerlyfikaty zgodnoSci

lub deklaracji zgodnoSci z dokumentami nonnatywnyrni, certyfikaty na znak bezpieczeflstwa

dopuszczaj4ce do stosowania w budownictwie.

2.5. Wszystkie roboty wykonywane bgd4 bez wylqczenia obiektu z nonnalnego uzytkowania,

a ewentualne utrudnienia i koszty z tytuiu odmiennej organizacji czasu pracy oraz dod,atkowych

zabezpieczeh i bielqcego utrzyn ania porzqdku na stanowisku pracy oferent uwzglgdni w cenie

ry czahow ej zam6 wi eni a.

2.6, Prace bgd4 odbywaly sig pod nadzorem inwestorskim wyznaczonylr przez Zamawiaj1cego.

2,7. Zamowienie obejmuje ponadto:

- zabezpieczenie placu budowy w czasie rernontu,

- wyw6z gruzu oraz uporzEdkowanie terenu po wykonanych pracach.

3. Termin wykonania zam6wienia - do 28.04.2023 r.

4. Warunki udzialu w postgpowaniu

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

specyfikacj i oraz:

4.1. Posiadaj4 uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnoSci, jeSli ustawy

nakladaj 4 obowi Ezek posi adani a takich uprawni efl .

4.2. Posiadajat niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz potencjal techniczny, a takae dysponuj4

osobami zdolnyrni do wykonania zam6wienia.

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 wyjasnieh ze strony zamawiajqcego jest:

Anna Gorska-Gluszniewska ,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 cenE ryczaltowE brutto na wykonanie calego przedrniotu zam6wienia

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

nych w przedrniocie zam6wienia.

6.2. Ofefiy powinny by6 sporz4dzone w jgzyku polskirn w spos6b c4fi.elny umozliwiaj4cy

jej rozpatrzenie.

6.3Ofer1a musi zawierai:

1) wypelniony i podpisany przez upowaznionego przedstawiciela finny Fonnularz ofei'ty

zgodnie z zalqczonym wzorerr stanowi4cym Zalqcznik nr 1.



2) podpisany wz6r umowy stanowi4cy Zalqcznik nr 4

6.4 .Oferty nalely skladad w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, ul. Warszawska

6lA, 06-400 Ciechanow do dnia 15.02.2023 r. do eodz. 10.00 w sekretariacie

bqdZ na adres e-mail: s e k r e t a r i a t@m u ze u mc i e c h a n o w, p I

6.5. Z poSr6d zlohonych ofert zostanie wybrana oferta z najnrLszq cenq.

6.6. Zawarcie umowy nast4pi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj.4aego.

7, Zal4czniki:

1) Formularz ofefty,

2) Projekt plyty

3) Przedmiar rob6t

4) Wzor umowy

5) D ecyzja I(onserwat ora Zabytkow


