
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej  

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

 

DAF.261.90.2020 

Białystok, dn. 27.05.2020 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert  
(dotyczy zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 złotych netto, 

 lecz nieprzekraczającej 30.000 euro netto) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Henryka Sienkiewicza 26 
15-092 Białystok 
NIP: 542 32 64 915, REGON: 366 215 932, RIK: 08/17 
sekretariat@sybir.bialystok.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa tablic dibond dla Muzeum Pamięci Sybiru. Miejsce 
dostawy: ul. Węglowa 1; 15-121 Białystok. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
PLANSZE: 
- materiał: Dibond 3mm 
- zadruk: bezpośredni LED 
- wymiar: 100x200cm 
- ilość: 16 sztuk 
- w każdej planszy 6 otworów do śrub montażowych (zgodnych z projektem przekazanym przez Zamawiającego 
wraz ze zleceniem zamówienia dla wykonawcy którego oferta będzie najkorzystniejsza) 
- wydruk grafiki przekazanej przez Zamawiającego 
- sposób wykończenia: docięte do formatu 
- Miejsce dostawy: ul. Węglowa ; 15-121 Białystok 
- termin realizacji druku i dostawy : 3 dni robocze od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego jednak 
nie później niż 04.06.2020 r. 

3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1 
4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 1 
5. Wykonawca ponosi koszty dostawy przedmiotu zamówienia (w przypadku dostawy). 
6. Sposób określenia ceny Przedmiotu zamówienia: zgodnie z formularzem ofertowym. 
7. Warunki udziału w postępowaniu: n/d. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i TERMIN PŁATNOŚCI 
 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni robocze od dnia przesłania zamówienia przez 
Zamawiającego jednak nie później niż 04.06.2020 r 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna być: 

a) opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm), 
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



d) podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
sekretariat@sybir.bialystok.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: J.K. Branickiego 
7/315, 15-085 Białystok do dnia 29.05.2020r. do godz. 13:00  

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.05.2020r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną 
ogłoszone tego samego dnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Pamięci Sybiru, o ile nie 
zajdzie konieczność wezwania wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia ofert. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę. 
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 
7. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.  
8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od realizacji zamówienia 

lub zawarcia umowy (jeśli podpisanie umowy jest przewidziane w postępowaniu), Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i 

oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1) Cena ofertowa 100  % 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w ogłoszeniu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Muzeum Pamięci Sybiru. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dodatkowych informacji udziela: w sprawach merytorycznych – Urszula Wolfram pod numerem telefonu: 795-

650-800 oraz adresem email: i.kolasinska@sybir.bialystok.pl  w sprawach proceduralnych – Paweł Tymcio 

adres email: p.tymcio@sybir.bialystok.pl  
 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz oferty, 
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