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ZO-2022-09-19-1 

Warszawa, dnia 19 września 2022 r. 

 

Osoba nadzorująca realizację zamówienia ze strony Zamawiającego: 

Pan Marek Dąbkowski 

Sposób komunikacji: e-mail 

Adres e-mail do korespondencji: marek.dabkowski@enrs.eu  

                

         

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  

 

1. 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 701 045 62 60, REGON 360483100 zwraca 

się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:   

Transport wystawy „Between Life and Death”, na trasie: Sugihara Musuem, Yaotsu – cho, 

Yaotsu 1071 (Japonia) – Wrocław (Polska). 

 

Opis przedmiotu zamówienia, w tym termin oraz miejsce realizacji  

Realizacja na trasie: Sugihara Musuem, Yaotsu – cho, Yaotsu 1071 (Japonia) – Wrocław 

(Polska). 

Termin:  

Po 26.09.2022 – odbiór wystawy;  

Do 14.10.2022 – transport wystawy z Japonii do Polski 

 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające ich 

spełnienie. 

Oferty mogą składać wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

2.1 Współpraca w ciągu ostatnich 12 miesięcy z minimum jedną instytucją kultury, wpisaną do 

rejestru instytucji kultury (RIK), realizującą międzynarodowe projekty wystawiennicze, 
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2.2 Doświadczenie w transporcie kulturalnych projektów wystawienniczych do minimum 2 

krajów europejskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

2.3 Doświadczenie w realizacji transportów kulturalnych projektów wystawienniczych na terenie 

Japonii. 

 

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

historyczne. 

 

Warunkiem przystąpienia i zaprezentowania oferty jest spełnienie warunków 

wymienionych powyżej. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału, o 

których mowa w punkcie powyżej. 

 

 

3. Miejsce i termin złożenia oferty: W przypadku możliwości zrealizowania wyżej 

wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty najpóźniej do dnia: 21.09.2022 do 

godz. 16.00.  

 

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

W przypadku poczty e-mail oferty należy wysyłać na adres: marek.dabkowski@enrs.eu 

WAŻNE: Decyduje data doręczenia oferty do Zamawiającego 

 

 
3 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
4 Ocena i badanie ofert   

4.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących 

kryteriów:  

         Kryterium oceny ofert jest cena.  
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4.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco 

niskiej ceny oraz wezwać wykonawców do uzupełnienia niekompletnych ofert, a w 

przypadku, ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie, ma prawo ofertę odrzucić. 

 

5 Sposób przygotowania oferty: 

5.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej (forma lub postać 

elektroniczna lub skan podpisanych oświadczeń), w języku polskim. 

5.2 Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście. 

5.3 Oferta musi być podpisana przez osobę właściwie umocowaną do reprezentacji 

Wykonawcy. 

6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu 

ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o 

zmianach wszystkim wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje się 

wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.  

7 Zamawiający na każdym etapie prowadzonego postępowania zastrzega sobie prawo do 

zamknięcia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu zamknięcia postępowania lub 

zmiany warunków postępowania, wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku 

do Zamawiającego. 

8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji treści ofert z 

wybranymi Wykonawcami. 

9 Zamawiający pozostawi bez rozpoznania ofertę złożoną przez wykonawcę, który nie daje 

rękojmi należytego wykonania zamówienia. 

10 O terminie zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie po rozstrzygnięciu 

postepowania. 

11 Zastrzeżenia. 

11.1 Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji warunków przedstawionych ofert; 

11.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej z 

nadesłanych ofert bez podania przyczyny; 

11.3 W przypadku uznania, iż wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą 

ofertę nie spełnia warunków udziału lub w przypadku nie zawarcia umowy z nim 
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umowy z innego powodu (w szczególności odmowy wykonawcy), Zamawiający może 

przystąpić do negocjacji z kolejnym wykonawcą. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


