MR – AG – ZO – 312 – 18/2019

Stalowa Wola, dnia 12.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ogłasza zapytanie ofertowe na zadanie pn.:
Usługa druku i naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej
pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
I.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
ul. Sandomierska 1
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865 209 25 29, REGON: 830414006
tel. 15 844 85 56, 15 844 02 81, fax 15 844 85 57
Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Szegda, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
Marcin Młynarski, e-mail: oferty@muzeum.stalowawola.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1579), dalej Pzp. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługę o szacunkowej
wartości poniżej równowartości 30.000 Euro zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej
Woli w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i usług. Wskazuje się, że zapytanie niniejsze nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
Zamawiający nie przewiduje częściowego składania ofert. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w sprawie zasad
dokonywania zakupów towarów i usług. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza Wykonawców spełniających
warunki udziału w postępowaniu do złożenia ofert cenowych.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk oraz naklejanie wydruków wielkoformatowych na ścianach, podłogach
oraz elementach zabudowy ekspozycyjnej - w związku z budową scenografii wystawy czasowej pt.: „Prywatna
wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego wykonanego
przez Firmę: ASC Studio Projektowania Wnętrz, al. Stanów Zjednoczonych 51/507, 04-028 Warszawa.
3. Wyklejanie wydruków wielkoformatowych należy wykonywać zgodnie z projektem oraz poleceniami projektanta,
kuratora wystawy lub pracownika technicznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli odpowiedzialnego za
budowę ekspozycji.
4. Miejsce montażu wydruków: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, sale wystawiennicze
zlokalizowane na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 450 m2.
5. Zamawiający udostępni ww. sale w godzinach 8-18, po wcześniejszym ustaleniu.
6. Specyfikacja wykonania wydruków wielkoformatowych:
a) Druk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej kalandrowanej z klejem o grubości bez
podkładu 100 mikronów np. PCV ORAJET lub równoważnej o nie gorszych parametrach, druk
w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).
b) Druk na fototapecie offsetowej klejonej w razie potrzeby na mokro klejem do tapet, druk
w rozdzielczości minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).
c) Druk UV na PCV 3 mm, PCV 10 mm. Zamawiający dopuszcza druk na folii matowej, kalandrowanej,
monomerycznej kalandrowanej + naklejanie na PCV 3 mm, PCV 10 mm.
d) Plotowanie tekstów z folii matowej – wg projektu. Naklejanie na ścianę, podłogę, zabudowę
scenograficzną lub szklane ekspozytory.
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7. Szczegółowy zakres usługi zawiera: Załącznik A – ZESTAWIENIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH przedmiar.
8. Termin wykonania: 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów.
9. Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją projektów artystycznych w ramach aranżacji wystaw,
wymagana jest od Wykonawcy współpraca z projektantem, kuratorem wystawy oraz z pracownikami Działu
Administracyjno - Gospodarczego Muzeum.
10. Specyfika działalności Muzeum sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu
przy bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników
i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w
godzinach wieczornych.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wydruków wielkoformatowych +/50% (każdego rodzaju), zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
12. Rozliczenie zamówienia nastąpi kosztorysem uproszczonym powykonawczym zgodnie z cenami jednostkowymi z
załącznik A oraz faktycznie wykonanymi usługami.
13. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruk, klejenie oraz montaż
wydruków wielkoformatowych.
14. W usłudze naklejania wydruków wielkoformatowych należy uwzględnić nietypowe powierzchnie np.: ściany
szpachlowane, ściany nieszpachlowane, płyty MDF, płyty wiórowe, pleksa, szkło, itp.
15. Zamawiający wymaga, by usługa była wykonywana wg stawek cenotwórczych przedstawionych w formularzu
ofertowym (rozliczenie kosztorysowe) za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający będzie potrzebował wykonać
druk niezaplanowany w specyfikacji zapytania ofertowego. W takim przypadku wydruki te będą rozliczane wg
odrębnych zleceń, po przeprowadzeniu negocjacji ceny z Wykonawcą.
16. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
IV.

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)

posiadania wiedzy i doświadczenia


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na
prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na druku oraz montażu
wydruków wielkoformatowych na potrzeby wystaw organizowanych przez muzea
lub galerie sztuki lub inne instytucje kultury (w tym także wystaw plenerowych),
o łącznej powierzchni wystawy nie mniejszej niż 50 m2. (słownie: pięćdziesiąt
m2).

Ponadto Oferent wypełnia załącznik do specyfikacji pn.: „Doświadczenie zawodowe Oferenta” wraz
z podaniem tytułów zrealizowanych samodzielnie wystaw plenerowych, wartości zamówień oraz dat ich
wykonania. Na potwierdzenie autentyczności przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument
potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.: referencje, protokoły odbioru, oświadczenia,
itp.
b)

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia


O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
osobowym
mającym
wiedzę
i
doświadczenie
w
realizacji
wydruków
wielkoformatowych wraz z ich montażem na potrzeby wystaw, stosowne do
przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie
przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.
V.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

a)

Wypełniony i podpisany przez osoby /osobę/ uprawnione /ą/ lub uprawomocnione /ą/ do reprezentowania
Wykonawcy – formularz oferty oraz wzór umowy, będące jednocześnie oświadczeniem, że Wykonawca
akceptuje warunki zawarte w specyfikacji zapytania ofertowego oraz projekcie umowy, a w razie wygrania
zapytania ofertowego zobowiązuje się do zawarcia umowy w wersji jak w załączniku, w uzgodnionym
z Zamawiającym miejscu i terminie,
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b)

VI.

Oferent powinien wraz z ofertą przedstawić dokumenty wykazujące, że spełnia warunki wiedzy
i doświadczenia.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów.
VII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta winna być przygotowana w języku polskim napisana na maszynie lub komputerze (formularz –
przedmiar może być wypełniony ręcznie).
b) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
c) Oferta należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
z adnotacją: ZAPYTANIE OFERTOWE MR-AG-ZO-312-18/2019 na zad. pn.:
Usługa druku i naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej
pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
2. Miejsce składania ofert: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1.
3. Termin składania ofert: 19 sierpnia 2019 r. godz. 12.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2019 r., o godz. 12:15. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1, pok. nr 14. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
VIII. INFORMACJE O KRYTERIACH, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: CENA 100 %.
2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac określonych w specyfikacji zapytania
ofertowego.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia: koszty przygotowawcze, porządkowe, robociznę, koszty transportu, zakupu materiałów oraz
wszelkie inne koszty nie wymienione, a konieczne do wykonania zamówienia.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym
przez Zamawiającego.
IX.

INFORMACJE KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zapytania ofertowego w każdym momencie, o czym
poinformuje Oferentów na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.
3. W przypadku, gdyby oferty zawierały cenę wyższą niż kwota jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie
zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki, rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo
unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.
6. Zamawiający informuje, że zamierza podpisać umowę również w sytuacji, gdy do złożenia oferty przystąpi tylko
jeden Oferent.
7. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
8. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
9. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zobowiązania Zapytującego do udzielenia zamówienia.
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X.

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
Wzór umowy – Załącznik nr 2
Doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH – przedmiar – Załącznik A

Zatwierdził

Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli
/podpis na oryginale/
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem w dniu 12.08.2019 r. zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-312-18/2019, na
zadanie pn.:
Usługa druku i naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej
pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
składamy następującą ofertę:
1. Nazwa i adres Wykonawcy:
Nazwa i Adres Firmy ..........................................................................................................
Numer telefonu ............................................... Nr faksu ....................................................
Adres poczty elektronicznej E-MAIL ……………………………………………………………………………………
2. Realizację całości zamówienia zgodnie z wypełnionym Załącznikiem A (przedmiarem)
wykonamy za cenę:
(netto) …………………………………………………………………………………………………………………………………
+ ……% VAT w kwocie ……………………………
tj. łącznie cena (brutto): ………………………………………………………………………………………….……………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………)
3. Oświadczam/y, że:
a)
Zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
b)
Akceptujemy termin wykonania zamówienia.
c)
Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym.
d)
Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia.
e)
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
f)
Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
g)
Przedkładamy wypełniony Załącznik A – przedmiar.

miejsce i data _____________________

____________________________
(podpis)
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Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ...........

Zawarta w dniu ................... w Stalowej Woli pomiędzy:
Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-209-25-29, wpisanym
do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 3, prowadzonym przez Miasto Stalowa Wola, reprezentowanym przez:
Lucynę Mizerę – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
zwaną dalej Zamawiającym,
a:…………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w procedurze zapytania ofertowego o nr sprawy MRAG-ZO-312-18/2019 na usługi o szacunkowej wartości poniżej równowartości 30.000 Euro, pn.: Usługa druku i
naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej pt.: „Prywatna
wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”- została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wydruk oraz naklejanie wydruków wielkoformatowych na ścianach, podłogach oraz
elementach zabudowy ekspozycyjnej - w związku z budową scenografii wystawy czasowej pt.: „Prywatna wojna
80 rocznica wybuchu II wojny światowej”.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami autorskiego projektu wykonawczego wykonanego
przez Firmę: ASC Studio Projektowania Wnętrz, al. Stanów Zjednoczonych 51/507, 04-028 Warszawa.
3. Wyklejanie wydruków wielkoformatowych należy wykonywać zgodnie z projektem oraz poleceniami projektanta,
kuratora wystawy lub pracownika technicznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli odpowiedzialnego za
budowę ekspozycji.
4. Miejsce montażu wydruków: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, sale wystawiennicze
zlokalizowane na parterze i I piętrze o łącznej powierzchni 450 m2.
5. Zamawiający udostępni ww. sale w godzinach 8-18, po wcześniejszym ustaleniu.
6. Specyfikacja wykonania wydruków wielkoformatowych:
a) Druk na folii matowej, kalandrowanej, monomerycznej kalandrowanej z klejem o grubości bez podkładu
100 mikronów np. PCV ORAJET lub równoważnej o nie gorszych parametrach, druk w rozdzielczości
minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).
b) Druk na fototapecie offsetowej klejonej w razie potrzeby na mokro klejem do tapet, druk w rozdzielczości
minimum 720 dpi w trybie fotograficznym (nie dopuszczalny jest efekt paskowania).
c) Druk UV na PCV 3 mm, PCV 10 mm. Zamawiający dopuszcza druk na folii matowej, kalandrowanej,
monomerycznej kalandrowanej + naklejanie na PCV 3 mm, PCV 10 mm.
d) Plotowanie tekstów z folii matowej – wg projektu. Naklejanie na ścianę, podłogę, zabudowę scenograficzną
lub szklane ekspozytory.
7. Szczegółowy zakres usługi zawiera: Załącznik A – ZESTAWIENIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH - przedmiar.
8. Termin wykonania: 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
9. Przy wykonywaniu prac związanych z realizacją projektów artystycznych w ramach aranżacji wystaw,
wymagana jest od Wykonawcy współpraca z projektantem, kuratorem wystawy oraz z pracownikami Działu
Administracyjno - Gospodarczego Muzeum.
10. Specyfika działalności Muzeum sprawia, że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy
bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności pracowników
i dysponowanie pracownikami w liczbie zapewniającej wykonywanie koniecznych prac niejednokrotnie w
godzinach wieczornych.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości wydruków wielkoformatowych +/50% (każdego rodzaju), zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.
12. Rozliczenie zamówienia nastąpi kosztorysem uproszczonym powykonawczym zgodnie z cenami jednostkowymi z
załącznik A oraz faktycznie wykonanymi usługami.
13. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił min. 6 – miesięcznej gwarancji na wydruk, klejenie oraz montaż
wydruków wielkoformatowych.
14. W usłudze naklejania wydruków wielkoformatowych należy uwzględnić nietypowe powierzchnie np.: ściany
szpachlowane, ściany nieszpachlowane, płyty MDF, płyty wiórowe, pleksa, szkło, itp.
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15. Zamawiający wymaga, by usługa była wykonywana wg stawek cenotwórczych przedstawionych w formularzu
ofertowym (rozliczenie kosztorysowe) za wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający będzie potrzebował wykonać
druk niezaplanowany w specyfikacji zapytania ofertowego. W takim przypadku wydruki te będą rozliczane wg
odrębnych zleceń, po przeprowadzeniu negocjacji ceny z Wykonawcą.
16. W przypadku, gdy Zamawiający będzie potrzebował wykonać wydruk wielkoformatowy wg technologii lub na
materiale, który nie został przewidziany i zaplanowany w specyfikacji zapytania ofertowego, Zamawiający może
zlecić wykonanie takiej usługi wg odrębnego zlecenia, po przeprowadzeniu negocjacji ceny z Wykonawcą.
17. Załącznikiem do niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe o nr sprawy MR-AG-ZO-312-18/2019 oraz oferta
Wykonawcy.
§2
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy zgodnie z
wypełnionym Załącznikiem A (przedmiarem) na łączną kwotę:
(netto) …………………………………………………………………………………………………………………………………
+ ……% VAT w kwocie ……………………………
tj. łącznie cena (brutto): ………………………………………………………………………………………….……………
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………)
§3
1. Termin wykonania zleceń druku: 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania materiałów.
2. Termin określony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku: opóźnienia w dostarczeniu przez Zamawiającego
materiałów wyjściowych o okres opóźnienia.
§4
1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego
stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z zamówieniem, bez wad i usterek.
2. Należność objęta fakturą VAT zostanie uiszczona przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Faktura może być wystawiona nie wcześniej niż w
dniu podpisania protokołu odbioru usługi.
3. Do koordynowania pracami ze strony Zamawiającego oraz podpisania protokołu odbioru wyznacza się
P. Anetę Garanty, P. Pawła Szegdę.
4. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: …………………….
§5
1. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji wynikającej z uszkodzeń mechanicznych powstałych z
winy Wykonawcy.
2. Zgłoszenie reklamacji nastąpi drogą elektroniczną (via mail) lub w inny sposób.
3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w terminie max 3 dni od jej zgłoszenia
i poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:
a) Szkody wynikłe z nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 100% wartości za tą cześć lub
element zamówienia z §1, która została wykonana z nienależytą starannością.
b) niedotrzymanie terminu umownego realizacji dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
c) każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto umowy.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto umowy,
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§7
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem szczególnej staranności w
oparciu o najnowsze zdobycze współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy
zawodowej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz do bieżącego doradzania Zamawiającemu we wszelkich sprawach związanych z
realizacją projektu w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się na prośbę Zamawiającego do dokonania wydruku próbnego na papierze i
dostarczenia go do ostatecznej korekty do siedziby Zamawiającego przed zrealizowaniem całości przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wymaga również, aby po wykonaniu wydruku próbnego, ale przed realizacją całości
zamówienia osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie pilotować realizację zamówienia przybyła do siedziby
Zamawiającego celem omówienia ewentualnych korekt.
4. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy wykonania całości niniejszej umowy.
§8
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian korzystnych dla
Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w sytuacji
zmniejszenia ilościowego realizacji zamówienia.
2. W zakresie terminu realizacji, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a w szczególności
gdy realizowane są zamówienia dodatkowe, jedynie jednak w sytuacji gdy nieprzewidziane okoliczności nie
wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo
i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,
a jeden pozostaje u Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca

__________________

_________________
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Załącznik nr 3

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa i adres Wykonawcy ……………………………………………………………….…………………………………..
E-MAIL: …………………………………………………………….…………………………………......

RODZAJ USŁUGI

DATA
WYKONANIA

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO,
DLA KTÓREGO USŁUGĘ
WYKONANO

WARTOŚĆ USŁUGI
BRUTTO

Wykaz wykonanych co najmniej co najmniej 2 usług polegających na druku oraz montażu wydruków wielkoformatowych na
potrzeby wystaw organizowanych przez muzea lub galerii sztuki lub innych instytucji kultury, o łącznej powierzchni nie mniej niż
50 m2 każda wystawa. (słownie: pięćdziesiąt m2), wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat. Na potwierdzenie autentyczności
przedstawionych informacji Oferent musi załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie, np.:
referencje, protokoły odbioru, oświadczenia.

_________________ dnia _________

____________________________
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola.
I. Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Usługa druku i naklejania wydruków wielkoformatowych na potrzeby aranżacji wystawy czasowej
pt.: „Prywatna wojna 80 rocznica wybuchu II wojny światowej”
II. Inspektor Danych Osobowych
Inspektorem danych osobowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli jest Mariusz Marć, z którym
można się skontaktować poprzez maila iod@zuzmak.com.
III. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”
IV. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
V. Prawa osoby której dane dotyczą
1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora
Ochrony Danych.
2. Jako że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawa nie przysługuje Państwu prawo do
ich usunięcia, prawo do przeniesienia jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych.
3. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Konsekwencje niepodania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
VII. Profilowanie
Państwa dane nie są profilowane przez nas w sposób zautomatyzowany.
Przyjąłem do wiadomości
_____________________________

(podpis)
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