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Białystok, dn. 08.06.2021 r.  

 

Zapytanie ofertowe  
(dotyczy zamówienia publicznego o wartości powyżej 50.000 złotych netto, 

 lecz nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1  
15-121 Białystok 
NIP 542 32 64 915, REGON 366 215 932, RIK: 08/17 
zamowienia@sybir.bialystok.pl 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z dostawą do Zamawiającego projektu, składu i druku 
bloczków z „kartkami z pamiętnika”. Projekt oraz wykonanie kartek z pamiętnika należy dostosować do 
posiadanych przez Zamawiającego okładek.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do zapytania.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.  
5. Wykonawca ponosi koszty dostawy przedmiotu zamówienia oraz koszt wykonania wydruków próbnych do 

akceptacji Zamawiającego. 
 
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i TERMIN PŁATNOŚCI 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 30 dni od daty zlecenia wykonania zamówienia.  
2. Termin płatności: 14 dni.  

 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca  powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm), 
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
d) być podpisana przez Wykonawcę. 

 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@sybir.bialystok.pl do dnia 15.06.2021 r.  do godz. 12.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Wykonawca  może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

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

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 
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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 Wykonawców w ogłoszeniu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Muzeum Pamięci Sybiru. 
 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela Julita Wiewiórka pod numerem telefonu: 795 650 800 wew. 206 lub adresem 
email: j.wiewiorka@sybir.bialystok.pl.  
 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz oferty, 
2. Opis przedmiotu zamówienia.  
3. Zdjęcia stojaka na kartki z pamiętnika.     
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