
 

  

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE 

OFERTOWE  
(Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. 

„Budowa postumentu z tablicą informacyjną wraz  

z oświetleniem i utwardzeniem terenu wokół obiektu”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, wrzesień 2020 

 



 

§ 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania 

„Budowa postumentu z tablicą informacyjną wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu 

wokół obiektu” na Polu Bitwy Westerplatte w ramach inwestycji - budowa Muzeum 

Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zgodnie z 

ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte  

i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (dalej – „Ustawa 

Westerplatte”).   

2. Roboty budowlane obejmują zakres opisany w dokumentacji projektowej oraz  
w przedmiarze robót, w tym:  
1) nawierzchnie z płyt kamiennych, 

2) wykonanie fundamentu, 

3) montaż postumentu wraz z tablicą (postument do zamontowania wraz z tablicą 

dostarczy Zamawiający), 

4) prace branży elektrycznej, 

5) inne prace wyszczególnione w dokumentacji projektowej.  

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Wzór 

umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania przyczyn.  

UWAGA! 

Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Wykonawcy dokładnie zapoznali się z 

treścią całej dokumentacji projektowej. 

Wszelkie uwagi, zapytania i wnioski zarówno do treści niniejszego dokumentu, jak i do treści 

projektu Umowy oraz do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i zakresu prac 

Wykonawcy mogą składać najpóźniej na 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 

W związku z bezwzględnym zachowaniem przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wszystkich Wykonawców, wszelkie uwagi składane po upłynięciu ww. 

terminu nie będą mogły być uwzględnione.   

§ 2 

Termin realizacji 

Termin realizacji: 5 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy  

 

§ 3 

Termin złożenia oferty; oferta; kryteria wyboru; sposób składania ofert 

Termin złożenia oferty: 11.09.2020 r. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

Kryterium wyboru oferty 100% cena, przy spełnieniu warunków wskazanych w  § 5 (warunki 

udziału). 

 

Oferta winna zawierać: 

1) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przez Zamawiającego 

przedmiaru robót. 



 

2) Kopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczeń o przynależności do właściwych 

okręgowych izb inżynierów budownictwa osób wskazanych w § 5 pkt. 2 i 3 niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3) Zestawienie prac zgodnie z § 5 pkt. 1 niniejszego zapytania ofertowego. 

Wykonawca w ofercie winien podać całkowitą cenę netto oraz brutto za wykonanie całości 

przedmiotu zamówienia. 

Ustalone na podstawie złożonej oferty wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy. 

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: p.kowalczuk@muzeum1939.pl 

 

§ 4 

Płatności 

Płatności będą realizowane na podstawie podpisanego przez obie strony Protokołu odbioru 

dla danego zakresu prac. 

Zamawiający dopuszcza rozdzielenie fakturowania na dwie części,  – pierwsza część 

maksymalnie do 50% zaawansowania robót oraz druga część (rozliczenie końcowe) do 100% 

zaawansowania robót. Rozliczenie na podstawie pozycji w kosztorysie ofertowym. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet prac albo zakupu materiałów 

budowlanych. 

Termin płatności: 30dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury na podstawie 

Protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 

 
§ 5 

Warunki udziału 

Wykonawca spełni warunki udziału w Zapytaniu ofertowym jeżeli:  

1) Wykaże, że w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym  

postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia jej działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonał (tj. zakończył), co najmniej dwie roboty budowalne obejmujące swoim zakresem 

wykonanie nawierzchni z kostki/płyt betonowych/innych nawierzchni drogowych lub ciągów 

pieszych o powierzchni minimalnej 200 m2 ; 

Do oferty Wykonawca winien załączyć zestawienie wykonanych prac spełniających 

powyższe warunki z podaniem nazwy inwestycji, podmiotu zamawiającego i danych 

projektowych potwierdzających spełnienie minimalnych warunków opisanych przez 

Zamawiającego oraz referencje lub oświadczenie, że roboty te zostały wykonane należycie 

i w zakładanym w umowie terminie.  

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie procedury prawo do żądania od Wykonawcy  

referencji lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie Warunków wymienionych 

powyżej lub do kontaktu z podmiotem zamawiającym wskazanym przez Wykonawcę.  

2) Dysponuje osobą na stanowisku Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 

odpowiednie doświadczenie zawodowe zgodnie z zapisami Decyzji Wojewody 

Pomorskiego  znak WI-III.7840.6.2.2020.EL z dnia 07.08.2020 r. – punkt 11.2 oraz Decyzji 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów znak ZN.5142.569.2020.AH z dnia 

19.05.2020 r. – zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 



 

3) Dysponuje osobą na stanowisku Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

§6 

Kontakt z Zamawiającym 

Wszelkie pytania dotyczące Zapytania ofertowego, dokumentacji projektowej i przedmiaru 

robót należy wysyłać w formie mailowej równolegle na następujące adresy:  

p.kowalczuk@muzeum1939.pl , p.zajac@muzeum1939.pl oraz a.ditrich@muzeum1939.pl 

 

§7 

Klauzula RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jako administrator 

informuje, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest 
Pan Leszek Gieruła , mail: iod@muzeum1939.pl; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem pod nazwą  Wykonanie kompleksowej i pełnej Roboty 
budowlane niezbędnej do realizacji ogrodzenia na działce 3/5 na Westerplatte w Gdańsku 
wraz z czynnościami towarzyszącymi; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji 
publicznej;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 
obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas przedawnienia roszczeń; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;    

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

mailto:p.zajac@muzeum1939.pl


 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

______________________ 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

ani zmianą postanowień umowy. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa w formie projektu budowlanego  

2. Decyzja Wojewody Pomorskiego  znak WI-III.7840.6.2.2020.EL z dnia 07.08.2020 r. 

zezwalająca na realizację przedsięwzięcia. 

3. Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów znak 

ZN.5142.569.2020.AH z dnia 19.05.2020 r. zezwalająca na prowadzenie robót 

budowlanych 

4. Wzór umowy  

 

 


