ZDK/2021/03/18/01
Warszawa, dnia 18 marca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zielna 37, 00-108
Warszawa, państwowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 90/2015, posiadająca nr NIP: 7010456260,
REGON 360483100 (dalej: „Zamawiający”), zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1.

Opis przedmiotu zamówienia.

Montaż i demontaż w Lublinie i Wiedniu wystawy „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918 — 1923”,
zgodnie z załączoną do niniejszego zapytania ofertowego instrukcją montażu/demontażu.

Do szczegółowych warunków przedmiotu zamówienia należy:
1) rozładunek Wystawy z podstawionego samochodu w Lublinie i Wiedniu,
2) montaż i demontaż Wystawy we wskazanej lokalizacji,
3) załadunek Wystawy w Lublinie i Wiedniu,
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 Lublinie i Wiedniu,
10) zapewnienie, jeśli będą wymagane podczas wjazdu na terytorium innego państwa, testów COVID 19 na czas montażu i demontażu Wystawy w Wiedniu,
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WAŻNE: W trakcie montażu/demontażu konieczne jest skorzystanie z co najmniej dwóch osób
mających uprawnienia do pracy na wysokości oraz osoby mającej uprawnienia do prowadzenia wózka
widłowego.
1.1

Nazwa i opis projektu w ramach którego dokonywany jest zakup.

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

2.

Termin ważności oferty.

30 dni od dnia upływu terminu na składanie ofert.

3.

Sposób i miejsce zamówienia.

Realizacja w Lublinie (Polska) i Wiedniu (Austria) dla Zamawiającego.

4.

Termin realizacji zamówienia.

1) 10.04.2021 – 12.04.2021 montaż Wystawy w Lublinie; montaż musi zakończyć się w ciągu 72 godzin.
2) 12-14.05.2021 demontaż Wystawy w Lublinie; demontaż musi zakończyć się w ciągu 72 godzin.
3) 17-19.05.2021 montaż Wystawy w Wiedniu; montaż musi zakończyć się w ciągu 72 godzin.
4) 03-05.07.2021 demontaż Wystawy w Wiedniu; demontaż musi zakończyć się w ciągu 72 godzin.
5.

Warunki udziału.

Oferty mogą składać wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) Współpraca w ciągu ostatnich 36 miesięcy z minimum jedną instytucją kultury, wpisaną do rejestru
instytucji kultury (RIK), realizującą międzynarodowe projekty wystawiennicze,
2) Doświadczenie w realizacji kulturalnych projektów wystawienniczych w minimum 3 krajach
europejskich w ciągu ostatnich 36 miesięcy,
3) Realizacja w ciągu ostatnich 36 miesięcy minimum 2 zewnętrznych (outdoorowych) kulturalnych
projektów wystawienniczychi w jednym roku (łącznie 6 w ciągu ostatnich 36 miesięcy) o wartości min.
50 000 zł każdy,
4) Montaż w ostatnich 36 miesiącach przynajmniej jednej wystawy, która wymagała uprawnień do pracy
na wysokościach; doświadczenie w montażu rusztowań typu Leyher,
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5) dysponowanie przynajmniej dwoma osobami mającymi uprawnienia do pracy na wysokości oraz
jednej osoby mającej uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego.

WAŻNE: Przez projekt wystawienniczy rozumie się wystawę prezentującą treści kulturalne lub
historyczne.

Przez zewnętrzny (outdoorowy) kulturalny projekt wystawienniczy rozumie się wystawę, która
przeznaczona jest do prezentacji na wolnym powietrzu, której montaż/demontaż wymaga
uwzględnienie panujących warunków atmosferycznych.

Warunkiem przystąpienia i zaprezentowania oferty jest spełnienie kryteriów wymienionych powyżej.

6.

Kryteria oceny ofert.

Cena

Kryterium podstawowym oceny ofert jest cena.

7.

Warunki gwarancji.

Na wykonane prace Wykonawca 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 Wykonawcę
lub osobę działającą na jego zlecenie. Wykonawca nie odpowiada również za szkody powstałe na
wypadek zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).

Zgłoszenia reklamacyjne będą wysyłane do Wykonawcy w formie pisemnej lub mailowej wraz ze
szczegółowym opisem i dokumentacją zdjęciową. Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
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8.

Warunki płatności i odbioru.

14 dni od zakończenia usługi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur: płatność zostanie
podzielona na dwie części – oddzielnie za montaż i demontaż Wystawy.

9.

TREŚĆ OFERTY I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY.

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty, opisy, próbki:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, o których mowa w punkcie 5 powyżej.

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jest
zobowiązany do:
1) doręczenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, o których mowa w punkcie
5 powyżej, w tym: projektów (rysunków, planów itp.) projektów wystawienniczych oraz ich
dokumentacji fotograficznej, wizualizacji itp., dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień
do pracy na wysokościach oraz do prowadzenia wózka widłowego;
2) przesłania kosztorysu z uwzględnieniem w szczególności następujących kategorii: montaż, demontaż,
wynajem wózka widłowego na czas załadunku i rozładunku, koszty transportu i noclegów,
zabezpieczenie elementów Wystawy na czas transportu.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty
najpóźniej do dnia: 25.03.2021 do godz. 16.00.

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, poczty e-mail, faxu lub osobiście.
WAŻNE: Decyduje data doręczenia oferty do Zamawiającego

10.

Dane Zamawiającego.

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie
adres: ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel. +48 22 39 57 600
fax: 48 22 39 57 601
adres e-mail: office@enrs.eu
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Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami:
Marek Dąbkowski
tel.: 502-388-373, e-mail marek.dabkowski@enrs.eu

11.

Zastrzeżenia.

1) Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert;
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z nadesłanych ofert bez
podania przyczyny;
3) W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie spełnia
warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia umowy z nim umowy z innego powodu (w
szczególności odmowy wykonawcy), Zamawiający może przystąpić do negocjacji z kolejnym
wykonawcą.
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