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Białystok, 3 września 2019 r. 

Archidiecezja Białostocka 
ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert  
w ramach postępowania nr 2/RPO/2019 na: 

 
dostawę gablot muzealnych w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów 
dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego  

w Białymstoku” 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę gablot muzealnych na potrzeby Archiwum i Muzeum  
Archidiecezjalnego w Białymstoku dostosowanych do eksponowania i zabezpieczania dokumentów  
pergaminowych w ramach ekspozycji przygotowywanych przez Zamawiającego. 

 
Nazwa i kod zgodnie z CPV: 
Kody CPV: 39154000-6 Sprzęt wystawowy 
Kody CPV: 39171000-1 Witryny wystawowe 
 
Zamówienie dotyczy dostawy gablot ekspozycyjnych zgodnych z następującymi wytycznymi: 

Gabloty ekspozycyjne pulpitowe (stolikowe) do ekspozycji dokumentów pergaminowych, zamykane od góry 
(unoszone wieko) lub z boku (unoszone wieko) - w zależności od powierzchni gablot, o profilach owalnych 
aluminiowych anodowanych na kolor szary matowy; zamykanych na zamek patentowy; wypełnienie z płyty 
meblowej lub inne standardowe; bez oświetlenia.  

Dokumenty będą umieszczone w gablotach w specjalnych wyściełanych pudełkach. W gablocie musi się 
swobodnie zmieścić takie pudełko, więc do jego wymiarów doliczono po ok. 10-15 cm, żeby uzyskać  
wymiar gabloty. 

Wymiary: 
szerokość x głębokość x wysokość kopuły x wysokość podstawy (w cm) 

Ilość (szt.) 

110 x 95 x 20 x 70 cm  1 szt. 
110 x 80 x 20 x 70 cm  6 szt. 
95 x 65 x 20 x 70 cm 1 szt. 
90 x 75 x 20 x 70 cm  1 szt. 
90 x 65 x 20 x 70 cm 1 szt. 
80 x 65 x 20 x 70 cm 8 szt. 
70 x 55 x 20 x 70 cm 2 szt. 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30.09.2019 r. 
 
III. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Oferent udziela Zamawiającemu minimum dwuletniej gwarancji na cały dostarczony sprzęt. 
Oferent zobowiązany jest w czasie trwania okresu gwarancyjnego do bezpłatnego usunięcia usterek  
i wad w terminie 14 dni od zgłoszenia.    
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IV. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
V. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
 
VI. TERMIN PŁATNOŚCI: 
Zapłata za faktycznie wykonany zakres robót dokonywana będzie po zakończeniu prac objętych 
zamówieniem, tj. po potwierdzeniu przez Zamawiającego terminową i prawidłową realizację zamówienia po 
wystawieniu przez Wykonawcę  rachunku/faktury, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby 
Zamawiającego ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok prawidłowo wystawionego dokumentu sprzedaży. 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w rozdziale I SIWZ i uwzględniać 
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

2.  Opis koniecznych, przewidywanych prac koniecznych do realizacji przedmiotowego zamówienia, ma 
charakter wyłącznie pomocniczy do określenia wartości prac. Wykonawca winien zgłosić w trakcie 
postępowania ofertowego wszelkie zauważone błędy, pomyłki, czy też rozbieżności i wystąpić do 
Zamawiającego o rozstrzygnięcie. 

3.  Cenę oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, niezależnie od ostatecznego rozmiaru koniecznych prac i innych świadczeń, oraz 
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.  

4. Za ustalenie ilości i wartości koniecznych prac i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na 
tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

5.  Jeżeli Wykonawca nie uwzględni okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca 
ponosić będzie skutki nieuwzględnienia tych okoliczności w złożonej ofercie. Od Wykonawcy 
wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie 
warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością. 

6.   Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto z jednoczesnym, dodatkowym wykazaniem    
      Należnego podatku VAT. 
7.  Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie 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 doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

8.  Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ), która to winna obejmować wycenę przedmiotu zamówienia. 

 
VIII. MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  
1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia. 
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok. 
6. Termin składania ofert: 10.09.2019 r. 
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IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w związku z: 

1) otwarciem wobec reprezentowanego podmiotu likwidacji lub ogłoszeniem upadłości; 

2) zaleganiem z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

3) prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego przez właściciela (w przypadku osób 
jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólników spółki jawnej), 
partnerów (w przypadku spółki partnerskiej), komplementariuszy (w przypadku spółki 
komandytowej oraz Spółki komandytowo-akcyjnej), urzędującego członka organu zarządzającego 
(w przypadku osób prawnych); 

4) sądowym zakazem ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

5) brakiem uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, brakiem niezbędnej 
wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i osobowego zdolnego do wykonania 
zamówienia lub znajdowaniem się w sytuacji finansowej i ekonomicznej nie zapewniającej 
wykonania zamówienia; 

6) wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni 
uczciwej konkurencji; 

7) złożeniem nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

8) niezłożeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. 

Ponadto, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tj. powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi  
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-

stej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

oraz Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia.  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na 
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
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2. Ocena spełniania wszystkich powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń 
złożonych przez Wykonawcę metodą „spełnia / nie spełnia” 

3. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
XI. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT: 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 
postępowania; 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria: 
 kryterium „ceny” o wadze 100%. 

Oceny, dokonywać będą członkowie komisji. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego 
miejsca po przecinku, a następnie zsumowane dla każdej z ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana 
będzie oferta o najwyższej wartości przyznanych punktów. 

3. Zasady oceny kryterium "Cena" 
W kryterium tym oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna oferta będzie 
przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z ceną najniższą wg wzoru:  
Pc = (Cn : Co) x 100 
gdzie: Pc - ilość punktów za cenę (max. 100) 
Cn - cena najniższa wśród ofert - w złotych polskich 
Co - cena danego Wykonawcy - w złotych polskich 

4.   W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej  
oferty na każdym z etapów i/lub wezwać do uzupełnień. Wykonawcy przysługuje prawo do 
jednokrotnego złożenia wyjasnień/uzupełnień w przedmiocie zapytania. W przypadku, gdy Oferent nie 
złoży wyjaśnień/uzupełnień w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych oferta podlega odrzuceniu. 

5.   Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

  
XII.  ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano. 

 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.  
 
 
 
 

 
 
    ……………………………..…………………………. 

Przedst. Zamawiającego 
 


