Warszawa, dnia 29.10.2020 r.
Zamawiający:
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE
na:
Druk ksiąg inwentarzowych dla Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie

I.

Dane Zamawiającego:
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

II.
Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania ofertowego są księgi inwentarzowe przeznaczone do przechowywania
informacji o stanie zasobów muzealnych. Zapytanie dotyczy zlecenia druku ksiąg, zrealizowanego
według poniżej opisanych kryteriów cech wspólnych oraz cech szczegółowych.
Cechy wspólne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Wszystkie księgi mają układ pionowy.
Strony wewnętrzne ksiąg mają format A3.
W rozłożeniu lewa+prawa dwie strony tworzą jedną kartę księgi.
Każda karta zawiera dziesięć wierszy do wpisów.
Każda karta (lewa+prawa) jest numerowana numerem kolejnym od 1 do 200 w prawym
dolnym rogu prawej strony.
Karty posiadają przy linii grzbietu otwory do przeszycia.
Przez otwory przełożone jest przeszycie z odpornego na przetarcie, plecionego sznurka o
średnicy 1,5 – 2,5 mm.
Wolne końce sznurków przeszycia powinny mieć długość nie mniejszą, niż 300 mm.
Kolor sznurków przeszycia powinien korelować z kolorem okładki księgi, którą przeszywa.
Kolejność stron każdej księgi po otwarciu okładki powinna mieć układ: na początku jedna
kartka pusta, strona tytułowa, kartka pusta, strony z tabelami wpisowymi układające się w
karty w układzie lewa+prawa, na końcu jedna kartka pusta.
Druk całości należy wykonać na białym papierze o dużej trwałości (pożądany bezkwasowy),
nieprzesiąkliwym, pozwalającym na nanoszenie wpisów atramentem, o gramaturze
adekwatnej do tego typu zastosowań.
Składki i grzbiety kartek szyte.
Okładki twarde, sztywne, z marginesem +5 mm w stosunku do stron wewnętrznych.
Grzbiety gładkie, z przetłoczeniem ułatwiającym otwieranie ksiąg.
1

Ze względu strony tytułowe i układ wewnętrzny wyróżnionych jest pięć typów ksiąg opisanych w
załącznikach, jak poniżej.
Cechy szczegółowe:
1. Załącznik 1:
Księga inwentarzowa muzealiów; w sumie 34 księgi; okładki w kolorze
brązowym, przeszycie brązowym sznurkiem, tytuły zgodne z opisem w załączniku, tabele i ich
opisy zgodne ze wzorem zawartym w załączniku przeskalowane i dopasowane do formatu A3,
dopuszcza się uzgodnione wcześniej zmiany proporcji tabel ze względu na cechy wykonawcze
lub estetykę wydruku (zmiany te musi zatwierdzić Zamawiający).
2. Załącznik 2:
Księga depozytów; w sumie 3 księgi; okładki w kolorze brązowym, przeszycie
brązowym sznurkiem, tytuły zgodne z opisem w załączniku, tabele i ich opisy zgodne ze
wzorem zawartym w załączniku przeskalowane i dopasowane do formatu A3, dopuszcza się
uzgodnione wcześniej zmiany proporcji tabel ze względu na cechy wykonawcze lub estetykę
wydruku (zmiany te musi zatwierdzić Zamawiający).
3. Załącznik 3:
Księga wpływu; w sumie 5 ksiąg; okładki w kolorze brązowym, przeszycie
brązowym sznurkiem, tytuły zgodne z opisem w załączniku, tabele i ich opisy zgodne ze
wzorem zawartym w załączniku przeskalowane i dopasowane do formatu A3, dopuszcza się
uzgodnione wcześniej zmiany proporcji tabel ze względu na cechy wykonawcze lub estetykę
wydruku (zmiany te musi zatwierdzić Zamawiający).
4. Załącznik 4:
Księga inwentarzowa archiwaliów; w sumie 10 ksiąg; okładki w kolorze
ciemnozielonym, przeszycie zielonym sznurkiem, tytuły zgodne z opisem w załączniku, tabele i
ich opisy zgodne ze wzorem zawartym w załączniku przeskalowane i dopasowane do formatu
A3, dopuszcza się uzgodnione wcześniej zmiany proporcji tabel ze względu na cechy
wykonawcze lub estetykę wydruku (zmiany te musi zatwierdzić Zamawiający).
5. Załącznik 5:
Księga inwentarzowa biblioteki; w sumie 30 ksiąg; okładki w kolorze
ciemnoszarym, przeszycie szarym sznurkiem, tytuły zgodne z opisem w załączniku, tabele i ich
opisy zgodne ze wzorem zawartym w załączniku przeskalowane i dopasowane do formatu A3,
dopuszcza się uzgodnione wcześniej zmiany proporcji tabel ze względu na cechy wykonawcze
lub estetykę wydruku (zmiany te musi zatwierdzić Zamawiający).
Warunki wykonawcze i terminowe
1. Zamówienie powinno zostać zrealizowane oraz dostarczone do warszawskiej siedziby Muzeum
przy Placu Defilad 1 nie później, niż do 15 grudnia 2020 roku.
2. Przed przystąpieniem do druku Zleceniobiorca przedstawi do akceptacji Zamawiającego próbki
kolorystyczno-materiałowe okładki, sznurków i papieru, na którym drukowane będą księgi.
3. Rozliczenie za wykonane i dostarczone zamówienie nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT z płatnością odroczoną 14-to dniową.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie
przedmiotu zapytania jest Pan Zasław Adamaszek, adres e-mail: z.adamaszek@nmt.waw.pl.
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III.

Kryteria oceny ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która zdobędzie największą liczbę punktów.
Łącznie oferta może uzyskać 100 pkt., przy czym każdy 1% to 1 pkt.
Kryteria:
1) cena brutto – 100%
1. Liczba punktów w kryterium 1, tj. cena („C”) będzie liczona w następujący sposób:

C=

najniższa zaoferowana cena
______________________________ x 100
cena oferty badanej

gdzie:
najniższa zaoferowana cena – najniższa cena brutto spośród cen zawartych w złożonych ofertach,
cena oferty badanej – cena brutto oferty, która podlega ocenie.
Łączna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w kryterium Cena brutto – 100 pkt.
Cena oferty musi być wskazana w złotych w kwocie netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie powyższego kryterium.
IV.

Składanie ofert

1. Ofertę należy złożyć w kopercie zabezpieczonej należycie przed zapoznaniem się z treścią oferty
przed upływem terminu otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Plac Defilad 1, 00-901
Warszawa, w pokoju 138 w godzinach 08.00-16.00 lub wysłać za pośrednictwem operatora
pocztowego (decyduje data wpływu do zamawiającego). Ofertę można wysłać także drogą
elektroniczną na adres: przetargi@nmt.waw.pl. Termin składania ofert upływa 2.11.2020 r. o
godz. 10:00.
2. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej koperta powinna być oznaczona danymi
wykonawcy oraz nazwą postępowania i opatrzona adnotacją: „Nie otwierać do 2.11.2020 r.
o godz. 10:00”.
3. Oferty złożone po terminie lub w otwartej, niezabezpieczonej należycie kopercie zostaną przez
zamawiającego pominięte.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego postępowania bez rozstrzygnięcia bez
podawania przyczyny.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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Klauzula informacyjna:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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 osobowych – dalej „RODO”, Dz. Urz. UE L119, str. 1), niniejszym
Narodowe Muzeum Techniki informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (00-901), przy Placu Defilad 1.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Narodowym Muzeum Techniki w
Warszawie:iod@nmt.waw.pl
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia postępowania,
zawarcia i wykonania Umowy.
4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 („RODO”).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania,
zawarcia i wykonania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na
administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczeń związanych z podanymi niżej Celami Przetwarzania danych osobowych. W zakresie
ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do
czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Narodowego Muzeum Techniki w
Warszawie.
7. Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Narodowym
Muzeum Techniki w Warszawie będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z
przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Narodowego Muzeum
Techniki w Warszawie usługi mailingowe, pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe,
rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług
hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).
8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.
10.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody
nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
12.Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszam do składania ofert.
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