
1 
 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 388542-2012 z dnia 2012-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 4 gablot ekspozycyjnych (muzealnych): 2 

szt. typu G1 w sali wystawowej nr 250 oraz 2 szt. typu G2 w korytarzu Galerii sztuki 

europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu, realizowane w... 

Termin składania ofert: 2012-10-19  

 

Wrocław: Dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki 

europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

Numer ogłoszenia: 412286 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 388542 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 5, 

50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż gablot 

ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i 

montaż 4 gablot ekspozycyjnych (muzealnych): 2 szt. typu G1 w sali wystawowej nr 250 oraz 

2 szt. typu G2 w korytarzu Galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu, realizowane w ramach projektu aranżacji wystawy stałej sztuki europejskiej XV-

XXw. 2. Przedmiot zamówienia: ilość, wymiary, sposób montażu gablot ekspozycyjnych 

został szczegółowo opisany w projekcie - rysunkach nr 10,17,18, które wraz z opisem 

rozwiązań materiałowych stanowią załącznik nr 7 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 3. 

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez 

Wykonawcę. 4. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty, 

znaki bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa. 5. Muzeum Narodowe 

we Wrocławiu jest budynkiem zabytkowym i prace montażowe winny być wykonywane ze 

szczególną ostrożnością i starannością. 6.Montaż gablot prowadzony będzie w działającym 
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(czynnym) obiekcie muzealnym, w związku z tym, należy uwzględnić konieczność 

dostosowania prac do wymagań Zamawiającego w zakresie organizacji i specyfiki pracy 

Muzeum, jak również ewentualność pracy Wykonawcy po godzinach urzędowania. 7. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się z pomieszczeniami galerii europejskiej 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu w zakresie pozwalającym na prawidłowe 

przygotowanie oferty oraz zawarcie umowy i wykonanie zamówienia celem prawidłowego 

skalkulowania ceny ryczałtowej oferty (wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z 

tytułu błędnego skalkulowania ceny) - wizja lokalna potencjalnego wykonawcy jest możliwa, 

po telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, osobą wskazaną 

w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Koszty wykonania wizji ponosi Wykonawca. 8.Wymagana 

gwarancja na dostarczone i zamontowane gabloty ekspozycyjne: 36 miesięcy od daty 

podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancyjne 

określa wzór umowy. 9.Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie (załączniku nr 1) 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom będzie 

rozumiane, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy. 10.Pozostałe 

warunki, podano we wzorze umowy załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako załącznik nr 6 SIWZ... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 PPH Mega Spółka z o.o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131200,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 149449,92 

 Oferta z najniższą ceną: 149449,92 / Oferta z najwyższą ceną: 149449,92 

 Waluta: PLN. 


