
 
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Strona 1 z 75 

 
SPECYFIKACJA  

 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 

 
na wykonanie zadania pn.: 

 

„Dostawa wyposażenia 
dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

ul. J. Matejki 28 
58-500 Jelenia Góra 

 
 
 
 
 

Dokument zatwierdzono: 
Jelenia Góra, dnia 25.04.2012 r. 

 
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego 

w Jeleniej Górze 
/-/ Gabriela Zawiła 

 
 (Podpis Zamawiającego) 

 



 
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Strona 2 z 75 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl 
 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – 
zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisami wykonawczymi do niej, a w szczególności: 
1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817), 

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. 
U. Nr 282 poz. 1649), 

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282 poz. 1650). 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 
ust. 1 w związku z art. 39 Ustawy, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(zwanej dalej SIWZ) zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego Jeleniej 

Górze. 
2. Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 

39180000 – 7 Meble laboratoryjne 
39153000 – 9 Meble konferencyjne 
39151000 – 5 Meble różne 
38000000 – 5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 
38414000 – 0 Higrometry 
39713430 – 6 Odkurzacze 
39714000 – 0 Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe 
38650000 – 6 Sprzęt fotograficzny 
38651000 – 3 Aparaty fotograficzne 
38651100 – 4 Soczewki do aparatów fotograficznych 
38623000 – 8 Filtry optyczne 
32000000 – 3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
32322000 – 6 Urządzenia multimedialne 
32342400 – 6 Sprzęt nagłaśniający 
38652100 – 1 Projektory 
30200000 – 1 Urządzenia komputerowe 
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30237000 – 9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów 
30237200 – 1 Akcesoria komputerowe 
30237100 – 0 Części komputerów 
30236000 – 2 Różny sprzęt komputerowy 
48991000 – 1 Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych 
48960000 – 5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych 
48700000 – 5 Pakiety oprogramowania użytkowego 
48520000 – 9 Pakiety oprogramowania multimedialnego 
48317000 – 3 Pakiety oprogramowania do pisania tekstów 

3. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu  pn.: „Ożywienie czesko-polskiej tradycji 
szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013 oraz 
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

4. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załącznikach należy czytać jako parametry 
techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń służące wyłącznie do opisu przedmiotu 
zamówienia, oraz czytać je jako „takie lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy 
Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do  opisanych 
w treści SIWZ. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 
(w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w 
opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia 
o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ. 

5. Zamówienie realizowane jest w następujących częściach: 
Część I: Dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni konserwatorskiej. 
Część II: Dostawa higrometrów bagnetowych do pracowni konserwatorskiej. 
Część III:  Dostawa kautera ciepłego powietrza do pracowni konserwatorskiej. 
Część IV:  Dostawa aparatu cyfrowego do pracowni konserwatorskiej. 
Część V: Dostawa zamrażarki do pracowni konserwatorskiej. 
Część VI:  Dostawa klimatyzatorów – nawilżaczy i osuszaczy do pracowni 

konserwatorskiej. 
Część VII: Dostawa odkurzaczy do pracowni konserwatorskiej. 
Część VIII: Dostawa wyciągu stanowiskowego do pracowni konserwatorskiej. 
Część IX: Dostawa mebli do sali oświatowej. 
Część X: Dostawa sprzętu multimedialnego do sali oświatowej. 
Część XI:  Dostawa sprzętu prezentacyjnego do sali oświatowej. 
Część XII: Dostawa wyposażenia magazynów – szafy magazynowe (regały). 
Część XIII: Dostawa wyposażenia magazynów – siatka do zawieszania obrazów. 
Część XIV: Dostawa wyposażenia magazynów – szafy (komody) na rysunki i grafiki. 

 
Część I: Dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni konserwatorskiej. 
1. Dostawa w ramach I Części zamówienia obejmuje następujące elementy wyposażenia: 

1) stół z lampą światła dziennego – 2 szt., o następujących parametrach: 
– blat stołu drewniany, laminowany, o konstrukcji nośnej z profili stalowych, 

wraz z systemem jezdnym, 
– pole blatu roboczego 120 x 180 cm (+/- 5%), grubość blatu 36 mm (+/- 5%), 
– nad stołem nadstawka z lampą światła dziennego (cztery świetlówki 18 W z 
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lustrem odblaskowym), dodatkowo zamontowana listwa z czterema gniazdami 
230 V 50 Hz, 

– regulacja nachylenia ekranu oświetleniowego wykonanego z odbijającego światła 
aluminium, 

– kratka z lustrzanego aluminium (czystość 99,9) rozpraszająca światło oraz 
chroniąca świetlówki przed mechanicznymi uszkodzeniami, 

– możliwość zastąpienia świetlówek żarówkami UV 18 Wat, w celu wykonywania 
badań lub fotografii w ultrafiolecie. 

2) system kuwet do procesów mokrych – 1 zestaw składający się z następujących 
elementów: 
a)  wanna ze stali do procesów mokrych (tkanina i metal) o następujących 

parametrach: 
– wykonana z blachy nierdzewnej 
– wymiary wewnętrzne (+/- 5%): głębokość 30 cm, szerokość 120 cm, 

długość 140 cm, 
– wysokość wanny (+/- 5%): około 100 cm, 
– dwa spływy z syfonami, 
– konstrukcja nośna z profili aluminiowych lub nierdzewnych, 
– bateria wodna zasilająca z długim wężem chowanym, 
– maksymalna temperatura pracy: 40 oC. 
b) wanna z PCV na stelażu do procesów mokrych (papier) o następujących 

parametrach technicznych: 
– wanna do płukania papieru w kąpielach wodnych odkwaszających i 

dezynfekujących, 
– wykonana z białego PCV w technologii spawania płyt, 
– podłużne krawędzie wywinięte w celu usztywnienia, 
– wymiary zewnętrzne (+/- 5%): dł. 137 x szer. 96 x wys. 103 cm, 
– wymiary wewnętrzne wanny (+/- 5%): dł. 135 x szer. 85 x głębokość 17,5 cm, 
– maksymalna pojemność użytkowa – 140 l, 
– maksymalna temperatura pracy: 40 oC, 

3) dygestorium chemiczne – 1 szt., o następujących parametrach: 
– szerokość 150 cm (+/- 5%), 
– wewnętrzna przestrzeń robocza zabezpieczona płytkami ceramicznymi, 
– konstrukcja oparta na stelażu stalowym, 
– blat ceramiczny kafelkowy, 
– 1 zlewik ceramiczny (w kolorze białym) z 2 kranami na wodę, odpływ wody, 
– 2 gniazda elektryczne 230V, 
– przełącznik światła – oświetlenie przestrzeni roboczej, 
– standardowa szafka laminowana. Wymiary 150 x 90 x 240 cm (+/- 5%), 
– wyciąg chemiczny (dygestorium) skonstruowany zgodnie z normami;  

oznakowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową (CE) oraz z normą PN-EN 
14175-2:2006 oraz posiadający Deklarację Zgodności Wspólnoty Europejskiej, 

4) regały – 4 szt. o następujących parametrach: 
– wysokość regału 180 cm (+/- 5%), 
– głębokość regału 60  cm (+/- 5%), 
– szerokość regału 90 cm (+/- 5%), 
– ilość półek 4 ( możliwość montowania na różnych wysokościach), 
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– nośność każdej półki minimum 100 kg, 
5) stół mokry do mycia szkieł artystycznych (wanna) – 1 szt., o następujących 

parametrach: 
– jednokomorowy – wymiary komory: dł. 120 x szer. 180 x gł. 40 cm (+/- 5%), 
– wysokość wanny: 100 cm (+/- 5%), 
– odpływ z kuwety z syfonem, 
– bateria wodna zasilająca z długim wężem chowanym, 
– maksymalna temperatura pracy: 40 oC, 
– wanna wykonana z białego PCV w technologii spawania płyt na stelażu stalowym, 
– podłużne krawędzie wanny wywinięte w celu usztywnienia, 

6) wózek specjalistyczny – 1 szt., o następujących parametrach: 
– metalowy wózek z poręczą na 4 niebrudzących kółkach, z możliwością 

blokowania minimum 2 kółek, 
– wymiary platformy: dł. 140 x szer. 80 x wys. 24-25 cm (+/- 5%), 
– wyposażony w narożniki chroniące przed uszkodzeniem drzwi lub ścian (np. 

gumowe), 
– dodatkowo: 2 przyległe metalowe ścianki na ramach z wypełnieniem z siatki 

metalowej, montowane pod kątem prostym względem siebie oraz platformy, o 
wymiarach 140 x 80 cm i 80 x 80 cm (+/- 5%); mniejsza ścianka montowana 
naprzeciw poręczy wózka; ścianki wykonane w taki sposób, iż jest zapewniona 
łatwość ich montażu i demontażu, 

7) szafa laboratoryjna na odczynniki – 1 szt., o następujących parametrach: 
– wymiary szafy: gł. 42 x wys. 180 x szer. 90 cm (+/- 5%), 
– dwudrzwiowa metalowa szafa laboratoryjna, 
– wykonana z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm, 
– malowana proszkowo farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym, 
– drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej oraz zamek, 
– wewnątrz szafa wyposażona jest w 4 półki ze szkła hartowanego 

o maksymalnym udźwigu 25 kg przez każdą z półek, 
8) stolik laboratoryjny na kółkach – 2 szt., o następujących parametrach: 

– wykonany ze stali nierdzewnej, 
– 2 kuwety wykonane z materiału chemoodpornego, 
– koła z możliwością blokady w dowolnym punkcie, z materiałów nie brudzących 

powierzchni posadzek laboratoryjnych, 
– stalowa rama malowana farbą chemoodporną w technice proszkowej w kolorze 

białym, 
– wymiary całkowite: 75 x 48 x 950 mm (+/- 5%), 
– wymiary kuwet: 64 x 44 x 3,5 cm (+/- 5%), 

9) taboret wysoki obrotowy z podnóżkiem – 1 szt., o następujących parametrach: 
– siedzisko i oparcie: miękkie, z czarnego poliuretanu, 
– regulowana wysokość siedziska: 57,5 –  82,5 cm (+/- 5%), 
– szerokość siedziska: 42 cm (+/- 5%), 
– głębokość siedziska: 44,5 - 48 cm, 
– wysokość oparcia: 36 - 41 cm, 
– podstawa: stal lakierowana, wyposażona w stopki, 
– średnica podstawy: 63 cm (+/- 5%), 
– podstawa jezdna ze stali lakierowanej proszkowo, 
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– całość na podnośniku pneumatycznym, 
2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 

dostawa elementów wyposażenia opisanych w pkt 1.1) – 9) oraz ich montaż w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na każdy z elementów wyposażenia opisanych w pkt 1.1) – 9) Wykonawca udzieli 
2-letniej gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część II: Dostawa higrometrów bagnetowych do pracowni konserwatorskiej 
1. Dostawa w ramach II Części zamówienia obejmuje następujące elementy wyposażenia: 

1) higrometr bagnetowy – 2 szt., o następujących parametrach: 
– jednoczesny pomiar wilgotności względnej i temperatury w stosie papieru, 
– bagnet o długości minimum 25 cm z czujnikiem na końcu, umożliwia pomiar  

wewnątrz stosu papieru lub tektury, 
– wyniki pomiarów prezentowane na dużym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, 
– urządzenie wyposażone w przełącznik skali temperatur C/F, 
– pamięć standardowo do 25 pomiarów, opcjonalnie do 50 pomiarów, 
– kalibracja jedno i dwu punktowa, 
– interfejs umożliwiający podłączenie do komputera, 
– w zestawie: ładowarka, zestaw kalibracyjny, walizka. 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego testowe uruchomienie w 
siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 
 

Część III: Dostawa kautera ciepłego powietrza do pracowni konserwatorskiej 
1. Dostawa w ramach III Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) kauter ciepłego powietrza – 1 szt., o następujących parametrach: 
– zakres regulacji temperatury: 20 – 199 o C, 
– zasilanie: 230 V / 50 Hz, 
– moc grzałki kautera: 40 W, 
– w skład kautera wchodzi: termostat, rączka, uchwyt do rączki oraz futerał na 

kauter, 
– 25 wymiennych końcówek: 

a. kształt żelazka długość 50 mm, 
b. kształt żelazka dł. 30 mm, 
c. kształt żelazka, ostry czubek dł. 20 mm, 
d. kształt owalny długość 5 mm, 
e. kształt kulki średnica 4 mm, 
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f. kształt żelazka długość 10 mm, 
g. kształt igiełki długość 15 mm, 
h. kształt zakrzywionego stożka dł. 25 mm, 
i. kształt nożyka 10 x 20 mm, 
j. kształt grota prostego szerokość 10mm, 
k. kształt grota skośnego szerokość 15mm, 
l. kształt żelazka z gęstą fakturą tkaniny, 
m. kształt żelazka ze średnią fakturą tkaniny, 
n. kształt żelazka z rzadką fakturą tkaniny, 
o. kształt kwadratu 18 mm z gęstą fakturą tkaniny, 
p. kształt kwadratu 18 mm ze średnią fakturą tkaniny, 
q. kształt kwadratu 18 mm z rzadką fakturą tkaniny, 
r. kształt owalny, sferyczny 65 × 20 mm, 
s. kształt wygiętej szpatułki 60 × 10 mm, 
t. kształt owalny 50 × 10 mm, 
u. kształt łódki 50 × 10 mm, 
v. kształt łyżeczki 9 × 15 mm, 
w. kształt wypukły prostokąt 20 × 25 mm, 
x. kształt tygielka pojemność 5 cm3, 
y. kształt tygielka pojemność 10 cm3, 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego testowe uruchomienie w 
siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część IV: Dostawa aparatu cyfrowego do pracowni konserwatorskiej 
1. Dostawa w ramach IV Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) aparat cyfrowy z funkcją makro – 1 szt. o następujących parametrach: 
– cyfrowa lustrzanka z obiektywem (kitowym) oraz filtrami,  
– liczba pikseli: nie mniej niż 14 Mpix, 
– tryb panoramy przy wykonywaniu zdjęć, 
– zakres ISO: auto od 100 do 1600 i ręcznie od 100 do 12 800, 
– migawka: 30 s – 1/4000 s, 
– stabilizacja obrazu, 
– ogniskowanie: 15-punktowy AF, wielopolowy, punktowy i lokalny, 
– programy: Auto, Auto z wyłączoną lampą, Program (P), Priorytet migawki (S), 

Priorytet przysłony (A), Manualny (M), Zdjęcia seryjne, Zdjęcia w panoramie (2D i 
3D), w tym programy tematyczne: Portret, Krajobraz, Makro, Sport/Akcja, Zachód 
słońca, Nocny widok, Portret nocny, 

– zdjęcia seryjne: 5 – 7 kl./s, 
– tryby pracy lampy błyskowej: Auto, Redukcja efektu czerwonych oczy, Błysk 

wypełniający, Synchronizacja z długimi czasami migawki, Synchronizacja z 
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krótkimi czasami migawki, 
– wyjście statywowe na body, 
– podwójne gniazdo kart pamięci, 
– cyfrowy podgląd obrazu na żywo, 
– złącza: USB 2.0, wyjście HDMI, wejście wężyka zdalnego, 
– zasilanie: akumulator litowo – jonowy, 
– menu aparatu w języku polskim, 
– dodatkowe wyposażenie: 

a. obiektyw: 
– ogniskowa: 18-55 mm, 
– światłosiła: f/3,5 -5,6 
– ostrość od 0,25 m, 
– rozmiar filtra: 55 mm, 
– mocowanie kompatybilne z body aparatu, 

b. akcesoria: 
– akumulator, 
– ładowarka, 
– pasek, 
– kabel USB, 
– zaślepka bagnetu, 
– sterowniki, 
– instrukcja w języku polskim, 
– oprogramowanie, 
– karta pamięci: nie mniej niż 16 GB, 
– filtr polaryzacyjny na średnicę 55 mm wraz z futerałem, 
– filtr makro: zestaw 3 filtrów (soczewka +4, +8 i + 10) wraz z futerałem, 
– 2 zaślepki otworu obiektywu (przód i tył), 
– torba na aparat, obiektyw i akcesoria. 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego testowe uruchomienie w 
siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część V: Dostawa zamrażarki do pracowni konserwatorskiej 
1. Dostawa w ramach V Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) Zamrażarka – 1 szt. o następujących parametrach: 
– zamrażarka jednokomorowa na kółkach, z drzwiami otwieranymi do góry, 
– wymiary zewnętrzne: szer. 94 x gł. 68 x wys. 92 cm (+/- 5%), 
– zakres temperatur: od -20 do -40 oC, 
– pojemność: 200 dm3 (+/- 5%), 
– korpus wykonany z blachy lakierowanej proszkowo na kolor biały, 
– wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, 
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– termostat z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, 
– drzwi z zawiasem samohamownym wyposażone w uszczelkę magnetyczną, 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego testowe uruchomienie w 
siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 
 

Część VI: Dostawa klimatyzatorów – nawilżaczy i osuszaczy do pracowni 
konserwatorskiej 
1. Dostawa w ramach VI Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) klimatyzator (osuszacz) – 5 szt., o następujących parametrach: 
– odszranianie gorącym gazem kontrolowane elektronicznie, 
– przystosowany do stałego odprowadzania wody, 
– wyposażony w kółka jezdne, 
– przepływ powietrza: nie mniej niż 380 m3 / 1 h, 
– maksymalny poziom głośności: 45 dbA, 
– pojemność zbiornika na wodę: nie mniej niż 9 l, 
– przyłącze stałego odprowadzania wody, 
– zakres temperatury: od 7 do 35 oC, 
– zakres wilgotności względnej: 35 – 99 %, 
– zdolność kondensowania wody: 

a) przy 30 oC i 80 % wilgotności (około): 26 l / 24 h, 
b) przy 27 oC i 90% wilgotności (około): 32 l / 24 h, 

2) klimatyzator (nawilżacz) – 10 szt., o następujących parametrach 
– nawilżanie metodą odparowania wody na zimno, 
– nawilżanie powierzchni pomieszczeń: do 68 m2, 
– oczyszczanie powierzchni pomieszczeń: do 40 m2, 
– przepływ powietrza: nie mniej niż 4,2 m3 / 1 min., 
– możliwość ustawienia intensywności pracy urządzenia w 3 zakresach, 
– maksymalny poziom hałasu (szumu) w zależności od zakresu pracy urządzenia: 

32/37/42 dbA, 
– pojemność zbiornika na wodę: nie mniej niż 10 l, 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) – 2) oraz jego testowe 
uruchomienie w siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na każdy element wyposażenia opisany w pkt 1.1) – 2) Wykonawca udzieli 2 letniej 
gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 
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Część VII: Dostawa odkurzaczy do pracowni konserwatorskiej 
1. Dostawa w ramach VII Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) odkurzacz – 3 szt., o następujących parametrach: 
– moc odkurzacza: 1100 – 1300 W, 
– regulacja mocy ssania umożliwiająca odkurzanie zarówno gruzu jak i precyzyjne 

usuwanie cząsteczek kurzu z delikatnych obiektów, 
– system kontroli bakteriologicznej filtra, 
– możliwość wydłużenia węża do odkurzacza do 3 metrów (zestaw rurek 

stalowych), 
– końcówka szczotkowa do podłogi o szerokości 30 cm, 
– 7 częściowy zestaw końcówek szczotkowych i ssawek , 
– 6 częściowy zestaw końcówek szczotkowych i ssawek z regulatorem kąta 

zagięcia do odkurzania miejsc trudno dostępnych, 
– końcówka ssąca z nasadką szczotkową, 
– (około) 9-litrowy worek z filtrem polipropylenowym antybakteryjnym z 

mikrowłókien  - filtr przedni, 
– kaseta z filtrem przedsilnikowym, 
– kaseta z filtrem wyjściowym (za silnikiem), 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego testowe uruchomienie w 
siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na każdy element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 2 letniej 
gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część VIII: Dostawa wyciągu stanowiskowego do pracowni konserwatorskiej 
1. Dostawa w ramach VIII Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) wyciąg (odciąg) stanowiskowy – 2 szt., o następujących parametrach: 
– 3-przegubowe ramię o zasięgu 150 cm (+/- 5%) zakończone ssawą, 
– mocowanie odciągu do dowolnego blatu roboczego wraz z możliwością 

zamontowania odciągu na stałe do ściany, 
– jednostka filtracyjna – chemoodporny wentylator z regulacją obrotów oraz 

zbiornikiem z filtrem gazowym lub pyłowo-gazowym, 
– elastyczny wąż łączący odciąg z jednostką filtracyjną. 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego testowe uruchomienie w 
siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 
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Część IX – Dostawa mebli do sali oświatowej 
1. Dostawa w ramach IX Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) stoły – 10 szt., o następujących parametrach: 
– blat w kolorze buka wykonany z płyty melaminowanej o grubości minimum 

20 mm, w kształcie prostokąta o wymiarach 160 x 80 cm (+/- 5%), 
– krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżami wykonanymi z PCV, 
– podstawa chromowana, 
– wysokość stołu: 70-75 cm (dostarczone stoły musza posiadać jednakową 

wysokość w przedziale wyżej określonym), 
– składana podstawa stołu umożliwia łatwe jego złożenie i przechowywanie 

(złożone stoły są układane jeden na drugim), 
2) stolik multimedialny – 1 szt., o następujących parametrach: 

– stolik multimedialny przystosowany do laptopów i projektorów multimedialnych, 
– zawiera dwie niezależne (oddzielne) platformy posiadające możliwość 

przechylania i obrotu w zakresie 360o, platformy w kolorze szarym lub czarnym, 
– wymiary platform: 38 x 43 cm (+/- 5%), 
– maksymalne obciążenie każdej platformy: 10 kg, 
– podstawa mobilna na kółkach blokowanych hamulcem, 
– konstrukcja metalowa w kolorze szarym lub srebrnym, 
– regulowana wysokość stolika: 80 – 120 cm, 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) – 2) oraz ich montaż w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na każdy element wyposażenia opisany w pkt 1.1) – 2) Wykonawca udzieli 2 letniej 
gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część X – Dostawa sprzętu multimedialnego do sali oświatowej 
1. Dostawa w ramach X Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 szt., o następujących parametrach: 
– komputer przenośny (notebook) na którym będą używane aplikacje biurowe z 

elementami multimedialnymi, 
– pamięć operacyjna: minimum 8 GB, 
– wydajność grafiki: minimum 3 000 pkt wg benchmarku 3DMark 2011, 
– matryca HD 15,6" z podświetleniem LED, 
– pamięć masowa: dysk twardy o pojemności minimum 750 GB, 
– wyposażenie multimedialne: złącze HDMI, 2 x USB 2.0 i 1 x USB 3.0, D-Sub 

(VGA), RJ-45 (LAN), wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście na mikrofon,  
wejście zasilania (DC-in), płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, 
wbudowana kamera internetowa, 

– wymagania dotyczące zasilania: minimum 90 min. pracy na baterii, 
– dodatkowe wyposażenie: karta sieciowa LAN i WiFi, Bluethooth, wbudowany 

mikrofon i głośniki stereofoniczne, czytnik kart, wydzielona klawiatura 
numeryczna, mysz optyczna, zasilacz sieciowy, kabel zasilający, torba, 



 
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Strona 12 z 75 

sterowniki do systemu operacyjnego, oprogramowanie biurowe załączone na 
nośniku optycznym, 

– napęd optyczny z funkcją nagrywania płyt CD i DVD, 
– system operacyjny: preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego, 
– zainstalowany pakiet biurowy składający się z: edytora tekstu, arkusza 

kalkulacyjnego, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych, 
Uwaga:  
Zamawiający posiada systemy operacyjne Windows oraz pakiety biurowe 
Office. Zainstalowany system operacyjny oraz pakiet biurowy winien być 
kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego, bez konieczności 
przeszkolenia jego pracowników. 

2) projektor multimedialny z uchwytem sufitowym – 1 szt., o następujących 
parametrach: 
− jasność: minimum 3000 ANSI, 
− rozdzielczość: minimum 1024 x 768 XGA, 
− kontrast: 3000:1, 
− szumy: max 30 dB, 
− złącza: HDMI, D-SUB 15 pin in (VGA), D-SUB 15 pin out (VGA), Cinch-Video, 

S-Video, USB 
− żywotność lampy: minimum 3000h, 
− głośnik stereo 10 W, 
− zapewnia wyświetlanie obrazu bez efektu cieni na tablicach interaktywnych, 
− wyposażenie: zaślepka obiektywu, kabel zasilający, kabel VGA, pilot, baterie do 

pilota, instrukcja obsługi w języku polskim, torba, 
− uchwyt sufitowy do projektora: kompatybilny z projektorem, udźwig do 20 kg lub 

więcej, przegub kulowy umożliwia nachylenie w kierunku pionowym i poziomym, 
3) zestaw nagłaśniający – 1 szt., o następujących parametrach: 

− przenośny zestaw składający się z 2 kolumn (1 kolumna + 1 kolumna z 
wbudowanym panelem sterującym, 

− moc wyjściowa 2 x 100 W/8 ohm, 
− 4 kanały mikrofonowe: 2 bezprzewodowe i 2 standardowe, 
− 2 kanały audio, 
− 2 wejścia mikrofonowe typu XLR, 
− 2 wejścia liniowe typu JACK, 
− 2 wejścia audio typu RCA, 
− wejście AUX typu JACK, 
− wyjście liniowe typu JACK,  
− wyjście komunikacyjne typu JACK umożliwiające równoległe połączenie dwóch 

identycznych systemów, 
− INSERT - wyjście/wejście typu JACK stereo, 
− wyposażenie: 2 mikrofony bezprzewodowe, 2 mikrofony standardowe z kablami, 

komplet baterii do mikrofonów bezprzewodowych 
4) odtwarzacz DVD/VHS – 1 szt., o następujących parametrach: 

− standardy odtwarzania obrazu: DVD Video, DVD+R/RW, DVD–R/RW, DivX, 
XviD, MKV, MPEG-4, RMVB, VCD, SVCD, WMV, MP4, FLV, 

− standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, AAC, 
− standardy odtwarzania zdjęć: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, 
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− obsługiwane formaty napisów: smi, srt, sub, txt, 
− wbudowane dekodery dźwięku: Dolby Digital, 
− wejścia / wyjścia: HDMI, złącze EURO (Scart), złącze USB, wyjście 

komponentowe, wyjście kompozytowe, cyfrowe wyjście koaksjalne, cyfrowe 
wyjście optyczne, 

− wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot,  
2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 

dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) – 4) oraz ich testowe uruchomienie 
w siedzibie Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na każdy element wyposażenia opisany w pkt 1.1) – 4) Wykonawca udzieli 2 letniej 
gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część XI – Dostawa sprzętu prezentacyjnego do sali oświatowej 
1. Dostawa w ramach XI Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) ekran stojący przenośny – 1 szt., o następujących parametrach: 
– na statywie (trójnogu), 
– wyposażony w korektor trapezu, 
– powierzchnia projekcyjna biała z czarnym tłem, umożliwiająca dobrej jakości 

projekcję, 
– powierzchnia projekcyjna w kasecie stalowej, 
– rozmiar: od 200 x 200 cm do 220 x 220 cm, 

2) tablica jezdna – 1 szt., o następujących parametrach: 
− blat dwustronny, obrotowy, wykonany z blachy suchościeralno- magnetycznej, 
− wymiar tablicy 100x150 (+/- 5%), 
− rama aluminiowa, 
− powierzchnia tablicy: ceramiczna, 
− półka na markery, 
− regulacja pochylenia kąta tablicy, 
− podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, 
− wyposażenie dodatkowe: gąbka magnetyczna, zestaw 12 markerów do 

powierzchni sucho ścieralnych i papieru – mix kolorów, komplet 10 magnesów 40 
mm, 

3) flipchart magnetyczny – 1 szt., o następujących parametrach: 
− powierzchnia suchościeralna-magnetyczna, 
− blat wykończony profilem aluminiowym, 
− regulowana wysokość, 
− stały kąt pochylenia, 
− docisk papieru z regulowanym rozstawem bolców do bloków, 
− posiada dwa wysuwane ramiona do mocowania plansz, 
− podstawa jezdna, pięcioramienna, trzy kółka z hamulcem, 
− półka na markery, 
− rozmiar 72x103 (+/- 5%), 
− wyposażenie dodatkowe: gąbka magnetyczna, zestaw 12 markerów do 
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powierzchni sucho ścieralnych i papieru – mix kolorów, blok papierowy do 
flipchartów 200 stron, komplet 10 magnesów 40 mm. 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) – 3) oraz ich montaż w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na każdy element wyposażenia opisany w pkt 1.1) – 3) Wykonawca udzieli 2 letniej 
gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część XII – Dostawa wyposażenia magazynów – szafy magazynowe (regały) 
1. Dostawa w ramach XII Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) szafa magazynowa (typu regał) – 70 szt., o następujących parametrach: 
– stacjonarny, jednostronny, pojedynczy bez wypełnień bocznych na stelażu 

metalowym, 
– 8 półek z regulacją wysokości, 
– półki wykonane z drewna lakierowanego (za wyjątkiem sosny lub dębu) lub z 

płyty melaminowanej nie zawierającej formaldehydu, 
– wymiary: wys. 250 x gł. 35 x szer. 100 cm (+/- 5%), 
– maksymalne obciążenie na 1 półkę: 100 kg 
– atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oraz atest higieniczny 

wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 
2) szafa magazynowa (typu regał) – 53 szt., o następujących parametrach: 

− stacjonarny, podwójny bez wypełnień bocznych na stelażu metalowym, 
− 8 półek z regulacją wysokości, 
− półki wykonane z drewna lakierowanego (za wyjątkiem sosny lub dębu) lub z 

płyty melaminowanej nie zawierającej formaldehydu, 
− wymiary: wys. 250 x gł. 70 x szer. 100 cm (+/- 5%), 
− maksymalne obciążenie na 1 półkę: 100 kg 
− atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oraz atest higieniczny wydany 

przez Państwowy Zakład Higieny 
3) szafa magazynowa (typu regał) – 3 szt., o następujących parametrach: 

− stacjonarny, pojedynczy na stelażu metalowym z wypełnieniami bocznymi i 
plecami, 

− 12 półek z regulacją wysokości, 
− Półki, wypełnienia boczne i plecy wykonane z drewna lakierowanego (za 

wyjątkiem sosny lub dębu) lub z płyty melaminowanej nie zawierającej 
formaldehydu, 

− wymiary: wys. 250 x gł. 70 x szer. 100 cm (+/- 5%), 
− maksymalne obciążenie na 1 półkę: 100 kg 
− atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oraz atest higieniczny wydany 

przez Państwowy Zakład Higieny, 
2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 

dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) – 3) oraz ich montaż w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 
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3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na każdy element wyposażenia opisany w pkt 1.1) – 3) Wykonawca udzieli 2 letniej 
gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Część XIII – Dostawa wyposażenia magazynów – siatka do zawieszania obrazów 
1. Dostawa w ramach XIII Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) siatka do zawieszania obrazów (panele)  – o następujących parametrach: 
− 7 paneli siatkowych, przesuwnych do zawieszania obrazów o łącznej 

powierzchni wieszalnej 138,6 m 2, wraz z kompletem haczyków do zawieszania 
obrazów (200 szt.), 

− wysokość panelu od poziomu szyn: 2 465 mm, 
− wymiary panelu: wys. 2 223 x dł. 4 600 x gł. 300 mm, 
− odległość pomiędzy panelami: około 30 mm, 
− konstrukcja panelu: panel to ramy wypełnione siatką dostępną z obu stron, 

umieszczoną na podstawach jezdnych osadzonych na kołach; koła znajdujące 
się na wałkach poruszają się za pomocą bezobsługowych łożysk ślizgowych, 

− koła umożliwiające bezdrganiowe i płynne poruszanie się paneli po podłodze, 
− maksymalne obciążenie powierzchni wieszalnej: 50 kg/1m2, 
− kolorystyka paneli: REAL 7035, 
− instalacja szyn: nawierzchniowo, 
− maksymalna grubość ram obrazów: 15 cm, 
− ramy paneli wykonane z profili stalowych, 
− ramy zaopatrzone w siatki o oczkach ok. 50 x 50 mm; obramowania dwustronne 

(możliwość wieszania obrazów po obu stronach siatki). 
− każda rama wysuwana powinna mieć uchwyt oraz szyldzik opisowy, 
− atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności, 
− atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny;  
− Certyfikat ISO 14001 : 2004, 
− Certyfikat / Ekspertyzę na zgodność z polskimi normami dla szyn jezdnych (PN-

EN ISO 6506-1:2008, PN-EN 10020:2003, oraz PN-EN 1002-1). 
2. Panele oraz ich montaż należy wykonać zgodnie z załączonym projektem – rysunkiem 

(załącznik nr 6 do SIWZ). 
3. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 

dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego montaż w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

5. Na element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 
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Część XIV – Dostawa wyposażenia magazynów – szafy (komody) na rysunki i grafiki 
1. Dostawa w ramach XIV Części zamówienia obejmuje następujące elementy: 

1) szafa (komoda) na rysunki, grafiki – 4 szt., o następujących parametrach: 
− format A-0 (1 189 x 841 mm), 
− wykonana z blachy o grubości 0,6 – 2,0mm, malowana trwałymi farbami 

proszkowym w kolorze jasnoszarym, 
− pięcioszufladowa zamykana centralnym zamkiem, 
− szuflady na prowadnicach teleskopowych z zabezpieczeniem przed 

wypadnięciem, z prętami dociskającymi dokumenty, 
− szafa na cokole metalowym, 
− nośność szuflad: minimum 40 kg, 
− wymiary szuflad: wys. 65 x szer. 1248 x gł. 900 mm (+/- 5%). 

2. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: kompleksowa 
dostawa elementu wyposażenia opisanego w pkt 1.1) oraz jego montaż w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

4. Na element wyposażenia opisany w pkt 1.1) Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji. 
Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 

 
Uwaga: 
1. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybrane przez siebie części 

zamówienia, na jedną, kilka lub wszystkie. 
2. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia Wykonawca jest obowiązany 

składać oddzielne oferty na każdą z wybranych przez siebie części zamówienia 
załączając wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: 
1. dla Części I – XI: do 30 dni od daty zawarcia umowy, 
2. dla Części XII – XIV: do 60 dni od daty zawarcia umowy. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – działalność prowadzona na 
potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych 
uprawnień, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia – Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie. 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie ustanawia warunku w/w zakresie  
5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału dokonywana będzie w oparciu o 

złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 
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6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zawiadomi równocześnie 
Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy. Oferta Wykonawcy wykluczonego 
będzie uznana za odrzuconą. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca 

obowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z 
art. 22 ust. 1 Ustawy – wypełnione zgodnie ze wzorem i podpisane przez Wykonawcę 
(załącznik nr 2 do SIWZ) 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 Ustawy – wypełnione zgodnie ze wzorem i podpisane przez Wykonawcę (Załącznik 
Nr 3 do SIWZ), 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie art. 
23 Ustawy, w/w oświadczenie musi być złożone przez każdy podmiot. 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 Ustawy, 
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy w stosunku do osób fizycznych 
powinno być wypełnione i złożone zgodnie ze wzorem i podpisane przez 
Wykonawcę.(Załącznik Nr 4 do SIWZ), 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie 
art. 23 Ustawy, w/w dokument lub oświadczenie musi być złożone przez każdy 
podmiot. 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie art. 
23 Ustawy, w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
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W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie na podstawie art. 
23 Ustawy, w/w dokument musi być złożony przez każdy podmiot. 

3. Wykonawcy na podstawie art. 23 Ustawy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Przepisy 
Ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2-4 
niniejszego Działu SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit 
b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 niniejszego 
Działu SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 5 niniejszego Działu 
SIWZ stosuje się odpowiednio. 

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 
25 ust. 1 Ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 
Ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie 
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A 
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 

ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
3. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny 

być przekazywane pisemnie. W/w dokumenty mogą być przekazywane faksem, pod 
warunkiem, że ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na złożenie danego 
rodzaju dokumentu oraz, że każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdziła fakt ich otrzymania. Adres, nr telefonu i faksu Zamawiającego są podane w 
Dziale I SIWZ. 

4. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od 08:00 
do 16:00 w dni robocze.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie połowy 
terminu wyznaczonego na składanie ofert lub ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, o którym mowa w pkt 5 
niniejszego Działu SIWZ. 

8. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeumkarkonoskie.pl 

9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi  
na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmodyfikować treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i 
ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej Zamawiającego www.muzeumkarkonoskie.pl. 

12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i 
będą wiążące przy składaniu ofert. 

13. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas potrzebny  
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne. 

14. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając 
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jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w 
ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Ustawy. 

15. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia                      
o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” 
Zamawiający zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej www.muzeumkarkonoskie.pl. 

16. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami: jest  Sylwia Klimecka              
tel. 75 64 23 700. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie ustanawia wadium. 
 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz oferty – wypełniony zgodnie ze wzorem dla danej części zamówienia i 
podpisany przez Wykonawcę (Załącznik Nr 1 do SIWZ), 

2) Dokumenty i oświadczenia wymienione w Dziale VI SIWZ. 
2. Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę zgodnie z ustawą oraz wymaganiami 

określonymi w SIWZ. 
3. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia Wykonawca jest obowiązany 

składać oddzielne oferty na każdą z wybranych przez siebie części zamówienia 
załączając wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności (na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką). 

5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik obowiązane są 
podpisać: 
– dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę, 
– miejsca, w których naniesione zostały poprawki (poprawki w treści oferty muszą być 

naniesione w sposób czytelny). 
6. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne, konsorcja), obowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W 
przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, podmioty te są 
obowiązane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę jako Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a nie wynika to bezpośrednio z 
dokumentów załączonych do oferty, to do oferty musi być załączone pełnomocnictwo 
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określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

8. Wszelkie oświadczenia tworzące ofertę Wykonawca obowiązany jest złożyć w oryginale, 
winny być one podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii. Wszystkie kserokopie 
załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez 
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

12. W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być 
oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). 
Zastrzeżenie to Wykonawca może złożyć nie później niż do upływu terminu składania 
ofert, nie może ono dotyczyć informacji określonych w art. 86 ust. 4 Ustawy. Brak 
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 
włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania 
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 

13. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja musi 
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający 
nie wymaga numerowania czystych stron. Każda strona oferty musi być podpisana przez 
osobę upoważnioną do podpisywania oferty. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę 
muszą być trwale spięte lub zszyte. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i 
wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

15. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się 
odpowiednio pkt 19 niniejszego Działu SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy 
dodatkowo umieścić zastrzeżenie: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. W 
trakcie sesji otwarcia ofert w pierwszej kolejności będą otwierane koperty oznaczone 
„ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. 

16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 
postępowania ponosi Wykonawca – z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych 
kopertach oznakowanych w następujący sposób: 
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- koperta zewnętrzna: 
 
 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Oferta na Część nr …… 
nie otwierać przed godziną 10 15 dnia 08.05.2012 r. 

 
- koperta wewnętrzna: winna być oznakowana w taki sam sposób jak koperta zewnętrzna, 

a ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. 
 
Uwaga: 
1. W przypadku niezachowania powyższych warunków Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki mogące stąd wyniknąć, m. in. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą 
kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

2. Za terminowe złożenie oferty wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Termin składania ofert upływa dnia 08.05.2012 r. o godzinie  10 00. 
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego. 
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na złożenie protestu. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.05.2012 r. w siedzibie Zamawiającego 

o godzinie 10 15. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest złoty polski 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1997 r. nr 
140 poz. 938 z późn. zm.) , oznaczany w Specyfikacji jako „złoty”, „PLN” lub „zł.”. 

2. Cena (wg art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach, Dz. U. Nr 97, poz. 
1050) – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek 
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem. 

3. Cenę ofertową należy podać w "FORMULARZU OFERTY" obowiązującym dla danej 
Części zamówienia. 

4. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy 
jako obowiązujące strony przez okres realizacji zadania wynagrodzenie ryczałtowe. 
Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej  

5. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty jakie może ponieść Wykonawca 
realizując przedmiot zamówienia (daną część zamówienia), w tym koszty wszystkich prac 
przygotowawczych i akcesoriów niezbędnych do montażu, koszty transportu do miejsca 
przeznaczenia, magazynowania, koszty uporządkowania miejsca montażu lub dostawy 
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oraz wszelkie koszty konieczne do poniesienia w celu terminowej i prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia (danej części zamówienia) 

 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert 

określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu. 
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta, 

wynosi 100 pkt. 
4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oraz ich 

wagami:  
 
- kryterium: cena   waga: 100 % 

 
Cena ofertowa = cena minimalna brutto / cena badanej oferty x 100 pkt 

 
5. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia. 
 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 

na daną część zamówienia. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi  

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty na daną część zamówienia, podając nazwę (firmę) 

albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy, po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje                
o których mowa w pkt 2.1 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla danej części 
lub dla całego zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
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1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
Ustawy, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
w/w terminów jeżeli w niniejszym postępowaniu : 
1) została złożona tylko jedna oferta, 
2) żadna oferta nie została odrzucona oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę. 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa wart. 93 ust. 1 
Ustawy. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY. 
Zamawiający nie ustanawia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także 
innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy. 
 
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 
OFERT CZĘŚCIOWYCH 
1. Zamówienie realizowane jest w następujących częściach: 

Część I: Dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni konserwatorskiej. 
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Część II: Dostawa higrometrów bagnetowych do pracowni konserwatorskiej. 
Część III:  Dostawa kautera ciepłego powietrza do pracowni konserwatorskiej. 
Część IV:  Dostawa aparatu cyfrowego do pracowni konserwatorskiej. 
Część V: Dostawa zamrażarki do pracowni konserwatorskiej. 
Część VI:  Dostawa klimatyzatorów – nawilżaczy i osuszaczy do pracowni 

konserwatorskiej. 
Część VII: Dostawa odkurzaczy do pracowni konserwatorskiej. 
Część VIII: Dostawa wyciągu stanowiskowego do pracowni konserwatorskiej. 
Część IX: Dostawa mebli do sali oświatowej. 
Część X: Dostawa sprzętu multimedialnego do sali oświatowej. 
Część XI:  Dostawa sprzętu prezentacyjnego do sali oświatowej. 
Część XII: Dostawa wyposażenia magazynów – szafy magazynowe (regały). 
Część XIII: Dostawa wyposażenia magazynów – siatka do zawieszania obrazów. 
Część XIV: Dostawa wyposażenia magazynów – szafy (komody) na rysunki i grafiki. 

2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawarty jest w Dziale III SIWZ – 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 
XIX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 
UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY 
RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 
ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ 
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 
 
XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH 
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 
polskich. 
 
XXIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 
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ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 4 Ustawy. 
 
XXVI. WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST. 4 USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy. 
 
XXVII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 
1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie częściowej tej części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
2. Zakres części zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz 

nazwę podwykonawcy, należy wymienić w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ)  
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie powyższych informacji, 
Zamawiający uzna iż zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców. 

 
XXVIII. ZMIANY TREŚCI UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu zmian do umowy w 
następujących przypadkach: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

2. zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wystąpienia siły 
wyższej. 

 
XXIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
Załącznik nr 1  Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 

ust. 1 Ustawy. 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  postępowania 

o udzielenie zamówienia  z art. 24 ust. 1 Ustawy. 
Załącznik nr 4  Oświadczenie o braku likwidacji i upadłości 
Załącznik nr 5  Projekt Umowy. 
Załącznik nr 6  Projekt paneli. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część I 
Dostawa mebli laboratoryjnych do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach I Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 

Cena 

netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

1 Stół z lampą światła 
dziennego 

  2    

2 Wanna ze stali do procesów 
mokrych (tkanina i metal) 

  1    

3 Wanna z PCV na stelażu do 
procesów mokrych (papier) 

  1    

4 Dygestorium chemiczne   1    

5 Regały   4    

5 Stół mokry do mycia szkieł 
artystycznych (wanna) 

  1    

6 Wózek specjalistyczny   1    

7 Szafa laboratoryjna na 
odczynniki 

  1    

8 Stolik laboratoryjny na 
kółkach 

  2    

9 Taboret wysoki obrotowy z 
podnóżkiem 

  1    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
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5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
 

14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część II 
Dostawa higrometrów bagnetowych do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
 



 
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Strona 31 z 75 

IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach II Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 

Cena 

netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Higrometr 
bagnetowy 

  2    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 

 
2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 

przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część III 
Dostawa kautera ciepłego powietrza do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach III Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Kauter ciepłego powietrza   1    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 

      

      

 



 
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Strona 36 z 75 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część IV 
Dostawa aparatu cyfrowego do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach IV Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto za 

1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Aparat cyfrowy   1    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część V 
Dostawa zamrażarki do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach V Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. 
Przedmiot 

dostawy 

Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Zamrażarka   1    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część VI 
Dostawa klimatyzatorów – nawilżaczy i osuszaczy do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach VI Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy  
Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Klimatyzator (osuszacz)   5    

2 Klimatyzator (nawilżacz)   10    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 



 
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Strona 44 z 75 

do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wskazujemy nr konta, poprzez które będą dokonywane wszelkie rozliczenia z 

Zamawiającym: ……………………………………………………………………... 
 

12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 
a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część VII 
Dostawa odkurzaczy do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach VII Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. 
Przedmiot 

dostawy 

Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Odkurzacz   3    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część VIII 
Dostawa wyciągu stanowiskowego do pracowni konserwatorskiej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach VIII Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Wyciąg (odciąg) 
stanowiskowy   2    

Ogółęm:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część IX 
Dostawa mebli do sali oświatowej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach IX Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. 
Przedmiot 

dostawy 

Producent, 

marka, typ 

Cena 

netto za 1 

szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

1 Stoły   10    

2 Stolik 
multimedialny   1    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
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do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część X 
Dostawa sprzętu multimedialnego do sali oświatowej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach X Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Zestaw komputerowy z 
oprogramowaniem 

  1    

2 Projektor multimedialny 
z uchwytem sufitowym 

  1    

3 Zestaw nagłaśniający   1    

4 Odtwarzacz DVD/VHS   1    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część XI 
Dostawa sprzętu prezentacyjnego do sali oświatowej 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach XI Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 Ekran stojący przenośny   1    

2 Tablica jezdna   1    

3 Flipchart magnetyczny   1    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część XII 
Dostawa wyposażenia magazynów – szafy magazynowe (regały) 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach XII Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

1 

Szafa magazynowa (typu 
regał) 

wymiary: wys. 250 x gł. 
35 x szer. 100 cm 

  70    

2 

Szafa magazynowa (typu 
regał) 

wymiary: wys. 250 x gł. 
70 x szer. 100 cm 

  53    

3 

Szafa magazynowa (typu 
regał) z 12 półkami, 

wymiary: wys. 250 x gł. 
70 x szer. 100 cm 

  3    

Razem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 



 
„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

Partner Wiodący – Mĕsto Nový Bor                                             Partner Projektu – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
„Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

Strona 62 z 75 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część XIII 
Dostawa wyposażenia magazynów – siatka do zawieszania obrazów 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach XIII Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. Przedmiot dostawy 
Producent, 

marka, typ 

Cena netto 

za 1 szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 
Cena brutto 

1 Paneli siatkowe, 
przesuwne   7    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 3 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 
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10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

na wykonanie zadania pn.:  
„Dostawa wyposażenia 

dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 
 

Część XIV 
Dostawa wyposażenia magazynów – szafy (komody) na rysunki i grafiki 

 
 
I. Zamawiający: 
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 
ul. J. Matejki 28 
58 – 500 Jelenia Góra 
tel. 75 75 234 65 fax 75 75 234 65 
www.muzeumkarkonoskie.pl   
NIP: 611-18-63-368 REGON: 231083620 
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy (-ów) 
Dane kontaktowe: 

(adres, powiat, województwo, NIP, REGON, telefon, 
faks, e-mail) 

   

   

   

 
III. Pełnomocnik: 
(w przypadku składania oferty przez osobę działającą na podstawie pełnomocnictwa Wykonawcy lub 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – do oferty należy załączyć 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji) 
 
Imię i Nazwisko Pełnomocnika  

Miejsce zatrudnienia i stanowisko  

Nr telefonu  

Nr faksu  

e-mail  
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IV. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym realizacji w/w 
zadania oferujemy jego wykonanie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia wg poniższych warunków: 

 
1. Oferujemy dostawę w ramach XIV Części zamówienia za cenę ryczałtową: 

L.p. 
Przedmiot 

dostawy 
Producent, 
marka, typ 

Cena 

netto za 1 

szt. 

Ilość 

sztuk 
Cena netto 

Podatek 

VAT 

Cena 

brutto 

1 
Szafa 

(komoda) na 
rysunki, grafiki 

  4    

Ogółem:    
 

Cena ryczałtowa ogółem – słownie: 

cena netto: …………………………………………………………………................................... zł, 

stawka podatku VAT: ............ %,  

słownie podatek VAT: ……………………………………………………………………………… zł 

cena brutto: …………………………………………………………………………………………. zł 
 

2. W stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w III Dziale SIWZ, złożona 
przez nas oferta zawiera następujące rozwiązania równoważne: 
a) ………………… 
b) ………………… 
c) (…) 

 
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach określonych w Dziale IV SIWZ. 

 
4. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji przez okres 2 lat liczony od dnia 

podpisania końcowego protokołu odbioru. 
 

5. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu faktury wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi, tj. protokołem odbioru. 

 
6. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
przygotowania oferty oraz wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy 
został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, 
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do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
10. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

 
11. Wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 

 
12. W przypadku wybrania naszej oferty, osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 

a) ……………………………………………, 
b) ……………………………………………. 

 
13. Ofertę tworzą wypełniony Formularz ofertowy wraz n/w załącznikami: 

a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 

 
14. Na ........... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 
V. Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 

 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia dla Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze” Część ……… – oświadczamy, że spełniamy warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
 
Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia dla Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze” Część ……… – oświadczamy, że brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.). 
 
 
 
 
Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE 
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia dla Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze” Część ……… – oświadczamy, że w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, w stosunku do następującej 
osoby fizycznej: 
– Pana/Pani ………………………………………, zamieszkałego/-ej ……………………, 

występującego/-ej w niniejszym postępowaniu jako Wykonawca: 
1) nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości,*  
2) ogłoszono upadłość, jednakże został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego.* 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 
Podpisy: 
 

L.p. Nazwa (-y) 
Wykonawcy (-ów) 

Imię i Nazwisko 
osoby (osób) 

upoważnionej (-ych) 
do podpisania 

oferty w imieniu 
Wykonawcy (-ów) 

Podpis (-y ) 
osoby (osób) 

upoważnionych 
do reprezentacji i 

składania oświadczeń 
woli w imieniu 

Wykonawcy (-ów) 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość          
i data 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Wzór umowy 
UMOWA  Nr …/2012 

zawarta w dniu ................. r. pomiędzy: 
 

Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, 
ul. J. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra  
reprezentowanym przez: 

1. Gabrielę Zawiła – Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 
    przy kontrasygnacie: 
2. Dagmary Cywki – Głównej Księgowej 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a:  
................................................................................... 
z siedzibą: ................................................................. 

reprezentowanym przez: ........................................... 
NIP:.........., REGON: ................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie n/w zadania zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Dostawa wyposażenia dla Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze” w Części nr …… obejmującej dostawę: 
1) …………… 
2) (…). 

2. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu  pn.: „Ożywienie czesko-polskiej tradycji 
szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki” współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita polska 2007-2013 oraz 
z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

3. Do czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy należą: kompleksowa dostawa 
elementów wyposażenia opisanych w ust. 1 pkt … oraz ich montaż w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
elementy wyposażenia fabrycznie nowe (nieużywane), w I gatunku oraz bez wad i 
usterek. Dostarczone elementy muszą posiadać atesty, certyfikaty, w zakresie 
wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi. 

5. Dokumenty w postaci oferty wykonawcy, SIWZ wraz z załącznikami oraz ze złożoną 
ofertą stanowią uzupełnienie niniejszej umowy w elementach nie uregulowanych jej 
zapisami i mają moc obowiązującą strony. 

6. Na każdy z elementów wyposażenia opisanych w ust. 1 pkt … Wykonawca udzieli 
2-letniej gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 
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§ 2 

Terminy realizacji 
1. Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy, 
2) zakończenie – … dni po podpisaniu umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 

……… zł brutto, w tym podatek VAT wg stawki … % (słownie: …………………). 
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury. 
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru, podpisany przez obie strony 

umowy. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
rozliczeniowych tj. faktury wraz z protokołem odbioru. 

5. Wykonawca jest obowiązany umieścić na pierwszej stronie faktury (np. w opisie faktury 
lub w uwagach do dokumentu) następujący zapis: „Dostawa wyposażenia dla Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze, część …… - zgodnie z umową nr ……… z dnia ……… 
w ramach projektu nr CZ.3.22/2.2.00/09.01537 pn.: Ożywienie czesko-polskiej tradycji 
szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy w oryginalnych opakowaniach,  
b) ponieść koszty dostawy i instalacji (montażu) w miejsca wskazane przez 

Zamawiającego, 
c) zapewnić warunki bezpieczeństwa w trakcie prowadzonych prac, 
d) dokonać montażu i/lub próbnego uruchomienia. 

 
§ 5 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy przez 

okres ……… lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.  
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego również za wszelkie wady fizyczne dostarczonych i zamontowanych 
wyrobów i urządzeń. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek 
niezgodność dostarczonych i zamontowanych wyrobów i urządzeń z przedmiotem 
zamówienia określonym w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 
gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów i urządzeń montowanych przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe 
dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót. 

4. Za okazaniem dokumentów gwarancyjnych Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
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lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, wymiany dostarczonych i 
zamontowanych wyrobów i urządzeń na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze 
naprawy, w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
reklamacji, a Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, 
zobowiązani są dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 

5. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do 
wymiany lub usunięcia wad w dostarczonych i zamontowanych wyrobach i urządzeniach 
i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku 
wymiany na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie 14 dni, 
Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy 
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w 
szczególności  roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości dostarczonych i zamontowanych wyrobów i 
urządzeń obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w tych wyrobach i 
urządzeniach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne 
wady fizyczne, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 
gwarancji. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

 
§ 6 

Zmiana treści umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w formie aneksu zmian do umowy w 

następujących przypadkach: 
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy. 

2) zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach wystąpienia siły 
wyższej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  
o którym mowa  

b)  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 1 % 
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt.1 umowy, przedmiotu umowy za 
każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru, 

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1% wartości 
przedmiotu odbioru  za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
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10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej  
w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 
nowych terminów. 

 
§ 8 

Rozstrzyganie sporów 
1.  W razie powstania sporu na tle wykonania umowy strony zobowiązane są do 

wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego i 
uzasadnionego pisemnego roszczenia do strony przeciwnej. 

2. Strona przeciwna ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 7 dni od 
daty otrzymania roszczenia (rozstrzygnięcie roszczenia). 

3. W przypadku odmowy uznania roszczenia lub niezadowolenia z rozstrzygnięcia strony 
przeciwnej, strona wnosząca roszczenie będzie uprawniona do wystąpienia na drogę 
sądową w terminie 30 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia roszczenia. Nie 
skierowanie w tym terminie roszczenia do sądu powszechnego skutkuje tym, że 
stanowisko strony przeciwnej jest ostateczne i wiążące. 

 
§ 9 

Załączniki do umowy 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami. 
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać na rzecz osób trzecich cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy . 

2. Pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić 
wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

4. Do rozpoznania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy właściwy 
jest sąd powszechny miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 


