
 

 

Warszawa, dn. 15.05.2018 r. 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 
na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów 

oraz przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich 
dotyczących wykonania robót konserwacyjnych i instalacyjnych 

w 4 obiektach budowlanych w Cytadeli Warszawskiej 
 

Wartość postępowania jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 701-005-
35-04, REGON: 140861819, tel. + 48 22 629 52 71, fax. +48 22 628 58 43, adres strony internetowej: 
„www.muzeumwp.pl”. 

II. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest na opracowanie programów robót, koncepcji i projektów oraz 
przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących wykonania robót konserwacyjnych 
i instalacyjnych w 4 obiektach budowlanych, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 
ewidencyjnym 1/4 z obrębu 7-01-17 w Cytadeli Warszawskiej przy ul. Dymińskiej 13 (kompleks 
wojskowy nr 0009), 01-783 Warszawa: 
1) obiektu o numerze ewidencyjnym 60 – tylko pomieszczenia nr 8, 8a, 8b, 9 i 10, 
2) obiektu o numerze ewidencyjnym 78, 
3) obiektu o numerze ewidencyjnym 93, 
4) obiektu o numerze ewidencyjnym 96, 
o łącznej powierzchni użytkowej około 6,3 tys. m2. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

120 dni od dnia podpisania umowy. 

V. Wymogi dotyczące złożenia oferty. 

1. Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej: 

 wypełniony formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 
zaproszenia; 

 informację o doświadczeniu wykonawcy w zakresie sporządzania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obiektów kubaturowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji doprecyzowujących zakres 
oferty oraz ostateczne warunki jej wykonania z wybranym wykonawcą. 



VI. Termin i forma złożenia oferty. 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. 
2. Ofertę należy złożyć według wyboru podmiotu składającego ofertę: 

 przesłać pocztą w formie pisemnej na adres Zamawiającego; 

 złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Jawnej, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego; 

 przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: 
dmatlak@muzeumwp.pl. 

VII. Oględziny obiektów budowlanych. 

Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie oględzin obiektów budowlanych będących przedmiotem 
zamówienia, w dni robocze, w godzinach 9.00÷15.00. W sprawie udostępnienia przedmiotowych 
obiektów budowlanych do oględzin należy kontaktować się bezpośrednio z p. Markiem Trzybińskim,  
e-mail: mtrzybinski@muzeumwp.pl, tel.: 261 877 742, 261 877 418. 
 
Załączniki: 
1) Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
2) Załącznik nr 2: Formularz ofertowy. 
3) Załącznik nr 3: Projekt umowy. 
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