
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł  

 

 

WOZP.261.214.2021 (WOZP.261.215.2021) 

Białystok, dn. 06.12.2021 

 

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 
sekretariat@sybir.bialystok.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa puzzli i metalowych pinsów na potrzeby Muzeum 
Pamięci Sybiru 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) Część 1 – puzzle: 

a) rozmiar: A4 
b) ilość elementów: 30, 
c) dwa wzory – projekty przesyła Zamawiający, do produkcji dostosowuje Wykonawca 
d) materiał: tektura lita 1,2mm,  kaszerowana kredą 150g, 
e) nadruk: 4+0, kolorowa ilustracja, 
f) puzzle pakowane w jednoczęściowe pudełko tekturowe: 19x14x3,5 cm, zadruk na wszystkich 

ściankach 4+0, 
g) ilość: 2 wzory po 375 szt. (łącznie 750 szt.), 

2) Część 2 – pinsy: 
a) wymiary: 65x22 mm, na tym wypukłe logo Muzeum Pamięci Sybiru o wymiarach 50x7mm, 
b) przed skierowaniem do produkcji projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, 
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pierwowzoru (wliczonego w cenę oferty) do 

zaakceptowania przez Zamawiającego, przed skierowaniem do produkcji, 
d) kształt z lekko zaokrąglonymi rogami, 
e) kolor: srebro antyczne (matowe), 
f) materiał: metal, 
g) sposób zapięcia: na „motylki”, 
h) ilość: 100 szt. 

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 oferty. 
7. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy. 

 
 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA i TERMIN PŁATNOŚCI 

 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: obie części – do 28.12.2021 r. 
2. Termin płatności: do 31.12.2021 

 
 

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 czytelnie 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 08.12.2021 r. do godz. 10:00 

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 

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: 
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 Mateusz Przeździecki pod numerem telefonu: 85 672 35 87 oraz adresem 
email: zamowienia@sybir.bialystok.pl 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz oferty, 
 

 

 

mailto:zamowienia@sybir.bialystok.pl

