
 

 

Warszawa, dnia 15.09.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa,  

tel. (+48) 22 39 57 600, fax. (+48) 22 39 57 601, NIP 7010456260, REGON 360483100  

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Montaż i demontaż, w Rijece wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918 — 1923”. Zgodnie z 

załączoną instrukcją.  

Do szczegółowych warunków należy: 

1) rozładunek Wystawy z podstawionego samochodu w Rijece, 

2) montaż i demontaż Wystawy we wskazanej lokalizacji, 

3) załadunek Wystawy w Rijece, 

4) pakowanie i rozpakowywanie elementów Wystawy w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów 

Wystawy, 

5) wyczyszczenie Wystawy po jej montażu i demontażu, 

6) wywóz śmieci każdorazowo po montażu i demontażu Wystawy, 

7) wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia, 

8) zapewnienie zabezpieczenia strefy wokół Wystawy podczas prac montażowych, demontażowych 

oraz rozładunku i załadunku, 

9) zapewnienie noclegu, transportu oraz wyżywienia robotników na czas montażu i demontażu 

Wystawy w Rijece  

 

1.1 Nazwa i opis projektu w ramach którego dokonywany jest zakup. 

Wystawa plenerowa pt. „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923” 

2. Termin ważności oferty: 30 dni 

 

3. Sposób i miejsce zamówienia. 

Realizacja w Rijece (Chorwacja) dla Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w 

Warszawie. 



 

 

4. Termin realizacji zamówienia:  

15-18.10.2020 montaż  

11-13.11.2020 demontaż 

5. Kryteria oceny ofert. 

5.1 Cena. 

5.2 Współpraca w ciągu ostatnich 36 miesięcy z minimum jedną instytucją kultury, wpisaną do 

rejestru instytucji kultury (RIK), realizującą międzynarodowe projekty wystawiennicze 

5.3 Doświadczenie w realizacji kulturalnych projektów wystawienniczych w minimum 3 krajach 

europejskich w ciągu ostatnich 36 miesięcy.  

5.4 Realizacja w ciągu ostatnich 36 miesięcy minimum 2 kulturalnych projektów 

wystawienniczych w jednym roku o wartości min. 50 000 zł każdy. 

 

Kryterium podstawowym oceny ofert jest cena.  

Warunkiem przystąpienia i zaprezentowania oferty jest spełnienie kryteriów wymienionych w 

punktach 5.2 – 5.4 powyżej oraz przedstawienie na życzenie Zamawiającego kopii 

dokumentów potwierdzających realizacje, o których mowa w punktach 5.2 – 5.4 powyżej  

6. Warunki płatności i odbioru. 

14 dni od zakończenia usługi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

7. Informacje o negocjacji warunków zamówienia. 

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert. 

8. Warunki gwarancji. 

Na wykonane prace Zleceniobiorca udziela każdorazowo 40 dni gwarancji liczonej od dnia realizacji i 

podpisania protokołu odbioru usług.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku aktów 

wandalizmu, uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, chyba że 

są one spowodowane przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca nie odpowiada również za szkody powstałe 

na wypadek zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.). 

Zgłoszenia reklamacyjne będą wysyłane do Zleceniobiorcy w formie pisemnej lub mailowej wraz ze 

szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową. 

Zleceniobiorca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszenia. 



 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez 

podania przyczyny. 

10. Pracownik upoważniony do kontaktów z wykonawcą Marek Dąbkowski 

tel.:...502-388-373.., e-mail marek.dabkowski@enrs.eu 

11. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty, opisy, próbki: 

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w punktach 5.2 – 5.4 powyżej oraz o gotowości 

dostarczenia do wglądu Zamawiającego dokumentów potwierdzających realizację projektów 

wymienionych w punktach 5.2 – 5.4. 

12. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, poczty e-mail, faxu lub osobiście. 

13. W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie 

oferty najpóźniej do dnia: 22.09.2020 do godz. 18.00.  


