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Stębark, dnia 06 lutego 2023 r. 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku 

Stębark 1, 14-107 Gierzwałd  

tel. 89 647 22 27 

 

AG.373.1.2023.IS.MS 

        

 

 

          

      ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd zwraca się z 

prośbą o przedstawienie oferty na usługę monitorowania alarmów systemów sygnalizacji 

włamania i napadu oraz sygnałów systemów pożarowych p.poż w obiektach Muzeum 

Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Dane Zamawiającego: 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Stębark 1, 14-107 Gierzwałd 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w 

obiektach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku następujących usług:   

1. całodobowa usługa monitorowania sygnałów systemu sygnalizacji włamania i napadu 

(dalej też: SSWiN) z 5 obiektów Muzeum tj. Budynek Stębark 1, budynek Pole 

namiotowe, budynek recepcyjny, budynek stary pawilon muzeum, nowy budynek 

muzeum (dalej: Obiekty), w tym użyczenie 3 nadajników (urządzeń transmisji sygnałów 

alarmu), 

2. usługa monitorowania sygnałów lokalnego systemu przeciwpożarowego i przekazywania 

informacji o nich do Państwowej Straży Pożarnej (całodobowo) w 4 obiektach Muzeum 

(budynek Pole namiotowe, budynek recepcyjny, budynek stary pawilon muzeum, nowy 

budynek muzeum), w tym użyczenie 2 nadajników (urządzeń transmisji sygnałów 

alarmu), 

3. Działania dodatkowe:  

a) podjęcie interwencji maksymalnie do 20 minut od otrzymania sygnału alarmowego, 

b) podjęcie działań interwencyjnych, w tym również przez Grupę Interwencyjną, w 

przypadku otrzymania alarmu, w sytuacji zagrożenia lub wystąpienia awarii, 

c) zapewnienia dojazdu do obiektów Grupy Interwencyjnej składającej się z minimum 

dwóch pracowników ochrony posiadających co najmniej licencje pracownika ochrony 

I stopnia. 
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Obiekty Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku podlegają obowiązkowej ochronie 

zgodnie z art. 5 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia 

(Dz.U.2021.1995). 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

 

4. Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej obiektów w których 

prowadzone będę usługi monitorowania sygnałów.  

Wizję lokalną obiektów i systemów zainstalowanych u Zamawiającego Wykonawcy mogą 

dokonać po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu dokładnej godziny wizyty w godzinach 10:00 

– 13:00 w dniach  09,10,13,14 2023 r. pod adresem: Stębark 70A, 14-107 Gierzwałd. 

Osoba do kontaktu: Iwona Siebert, dział administracyjno-gospodarczy, tel. 89 647 22 27. 

 

3. Tryb udzielenia zamówienia: 

1) Zapytanie ofertowe – do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.  

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty.  

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.  

4) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na realizację tego 

zamówienia, bez podania przyczyny.  

6) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie 

przekraczać kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia Zamawiający 

może podjąć negocjacje z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Jeżeli w 

wyniku tak przeprowadzonych negocjacji Strony dojdą do porozumienia co do ceny 

Zamawiający może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na zamówienie  i 

zawrzeć umowę z Wykonawcą, który w wyniku negocjacji zaoferował najniższą cenę. 

Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany warunków zamówienia. 

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Okres trwania umowy: 24 

miesiące od dnia wejścia w życie umowy, który jest dniem jej podpisania przez strony. 

5. Kryteria.  

Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:  

Cena - 80%  

Doświadczenie – 20% (co najmniej 0-4 referencje – max. 0,1 pkt; 5-więcej max. 0,2 pkt).  

 

6. Sposób przygotowania ofert. 
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Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w formie 

papierowej w oryginale opatrzone podpisem lub w formie elektronicznej opatrzone podpisem 

elektronicznym:  

1) Formularz ofertowy wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do zapytania. 

2) Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji - Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy jeżeli ofertę składa pełnomocnik.  

3) Projekt umowy proponowany przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do zapytania). 

4) Tryb postępowania w przypadku uzasadnionego i nieuzasadnionego uruchomienia systemu 

alarmowego.  

5) Zestawienie posiadanych referencji oraz ich kopię potwierdzających doświadczenie 

Wykonawcy zgodnie z pkt. 9 ppkt 11.  

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny w ofercie:  

1) Oferta powinna obejmować wartość brutto ryczałtu miesięcznego obejmującego 

24miesięczny koszt świadczenia usług monitorowania sygnałów SSWiN oraz SAP oraz o ile 

wystąpią - pozostałe elementy. 

2) Oferta powinna zawierać wszystkie koszty brutto, które będą wiązały się z realizacją 

przedmiotowego zamówienia w ciągu 24 miesięcy trwania umowy, w rozbiciu na 

poszczególne rodzaje opłat wraz z podaniem częstotliwości ich regulowania.  

3) Cena brutto oferty powinna uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ 

na sposób realizacji zamówienia.  

 4) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i 

prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami 

podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.  

5) Cena określona przez wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie wykonawca oferuje. 

6) W formularzu ofertowym należy podać, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz 

cenę brutto, którą wykonawca oferuje.  

7) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.  

8) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9) Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres 

ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

10) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczaniu ceny.  

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:  

 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 9:00. 

2) Dopuszcza się złożenie oferty:  
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a) w formie pisemnej na adres: w sekretariacie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w 

Stębarku, Stębark 40a, 14-107 Gierzwałd (budynek nowego muzeum na Polach 

grunwaldzkich) (decyduje data i godzina wpływu do urzędu),  

b) w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione  

do reprezentowania Wykonawcy na adres: sekretariat@muzeumgrunwald.pl. 

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Ofertę w 

formie elektronicznej należy złożyć w formie elektronicznej opatrzone podpisem 

elektronicznym przez osoby upoważnione  do reprezentowania Wykonawcy.  

2) Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować 

całość zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką w formie 

pisemnej.  

3) Oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania, pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym 

wzorze oferty.  

4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do Reprezentowania 

wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru bądź na podstawie 

pełnomocnictwa. 

 5) Podpisy na ofercie i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną 

pieczątką.  

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.  

7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.  

8) Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, ponieważ stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913, z 2021 r. poz. 1655. ze zm.).  

9) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, 

której nie może zmienić. 

10)  Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego i podpisana podpisem lub podpisem elektronicznym przez osoby 

upoważnione  do reprezentowania Wykonawcy. 

11) Do oferty należy dołączyć zestawienie referencji, potwierdzone dokumentami 

(referencjami) na realizację w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jednej usługi 

polegającej na świadczeniu usług monitorowania sygnałów systemu sygnalizacji włamania 

lub monitorowania sygnałów lokalnego systemu przeciwpożarowego i na rzecz instytucji 

publicznych przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

12) Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: „Oferta na usługę monitorowania 
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alarmów systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz sygnałów systemów 

pożarowych p.poż w obiektach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku”. 

 

 

10. Miejsce i termin rozpatrzenia ofert:  

1) Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego.  

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda do wiadomości 

publicznej informację o wyborze wykonawcy za pośrednictwem umieszczenia informacji na 

stronie: https://www.e-bip.org.pl/muzeumgrunwald/ 

 

11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania są: Iwona Siebert oraz Iwona Wasilewska, dział 

administracyjno-gospodarczy tel. 89 647 22 27.  

 

12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków:  

 

1) Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki 

opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w pełni akceptuje zakres i przedmiot 

zamówienia, co potwierdza podpisem na projekcie umowy. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają ponadto warunki 

określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania.  

3) Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie wszystkich warunków 

udziału w postępowaniu.  

4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 PZP oraz nie są 

umieszczeni na listach i nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z 

dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 

2022 r. poz. 835).  

 

13. Aspekty społeczne zamówienia W przypadku konieczności zatrudnienia przez 

Wykonawcę dodatkowych osób do wykonywania czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zatrudnieniem były 

objęte w szczególności osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, 

osoby niepełnosprawne lub inne osoby wskazane w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, z 

zachowaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki 

godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.  

 

https://www.e-bip.org.pl/muzeumgrunwald/
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14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania.  

 

1) W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, z 

późn. zm.) w zakresie określonym w zapytaniu. 

2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 

1598, z późn. zm.). 

 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1)      Zakończenia postępowania na każdym jego etapie, bez wybrania oferty; 

2)      Żądania złożenia ofert dodatkowych – w przypadku, gdy w postępowaniu nie można 

dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze  względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

samej cenie. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert 

dodatkowych w zakresie ceny w terminie określonym przez Zamawiającego; 

3)       Unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

a) W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, 

b) W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

c) Oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia, 

d) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, 

e) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi 

podpisania umowy i nie było możliwe dokonanie wyboru oferty kolejnego  

Wykonawcy. 

4)      Odrzucenia oferty w przypadku gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczeniu nieuczciwej konkurencji; 

c) zawiera rażąco niską cenę lub koszty w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5) Przeprowadzenia negocjacji z zastrzeżeniem pkt 3 ppkt 6). 
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