
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac gospodarczych na terenie Muzeum.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli ogłasza z dniem 14.05.2018r. 
nabór ofert na wykonanie prac gospodarczych na terenie Muzeum.

 1. Zamawiający

Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze -  Ochli, ul. Ochla - Muzealna 5, 66-
006 Zielona Góra, NIP 973-03-53-336, Regon 001104411

2. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji

 Remont klatki schodowej budynku administracyjnego,
 Położenie blachodachówki na stajni i budynku magazynowym, wymiana 

krokwi,
 Remont klatki schodowej przy drugim wejściu (księgowość) budynek 

administracyjny,
 Naprawa elewacji w zagrodzie „kamiennej” – ganek przed wejściem i 

założenie rynny przy ganku,
 Drenaż terenu przy wiatraku,
 Przygotowanie terenu pod namiot przy zagrodzie  kamiennej,
 Drobne prace gospodarcze w zagrodzie „kamiennej”.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów
i narzędzi do wykonania prac.

Zamawiający  wymaga  zapoznania  się  ze  stanem  obiektów  celem  określenia

zakresu robót. 

3.  Wymagane kwalifikacje:

- Samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

- zdolność do wykonywania wymienionych powyżej prac

4.  Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

4.1  Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  się  kierować

następującymi kryteriami:

Maksymalna ilość punktów w ocenie oferty wynosi 100 punktów

 najniższej  ceny  brutto  za  godzinę  określonej  w  oparciu  o  przedmiot

zamówienia 

o wadze 70% - co wynosi 70 punktów

oraz



 terminu wykonania zleconej pracy o wadze 30% co wynosi 30 punktów:

 Wykonanie prac w ciągu 320 – 480 godzin – 30 pkt

 Wykonanie prac w ciągu 481- 640 godzin – 15 pkt

 Wykonanie prac powyżej 640 godzin – 0 pkt

Maksymalny termin wykonania pracy wynosi 6 miesięcy.

4.2  Zamawiający pomimo wyboru oferty zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia
umowy na usługi bez podania przyczyn, lub zmianę okresu świadczenia usługi.

4.3 W przypadku identycznych ofert zamawiający dokona wyboru po rozmowie 
negocjacyjnej ze wszystkimi oferentami.

4.4 Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę nie będzie podlegała 
waloryzacji w okresie jej trwania.

5.  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę obliczoną wg punktu 4 oraz 
spełniającą wymagane warunki zamawiającego.

6.  Opis  sposobu przygotowania oferty:

- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

-  na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj. Muzeum 
Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli  z dopiskiem „Oferta na wykonanie prac 
gospodarczych na terenie Muzeum”.

- cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie; oferta cenowa 
powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość 
zamówienia; formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

7.  Miejsce i termin złożenia oferty :

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli 
66-006 Zielona Góra 
Ochla - Muzealna 5

- ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 18 maja 2018 roku do godz.10.00   w  
siedzibie zamawiającego tj. w sekretariacie Muzeum w Zielonej Górze, I piętro 
(adres jw.) -  oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie  podanym 
powyżej  zostanie wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

8.  Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 roku , o godz. 10.30 w siedzibie
zamawiającego tj. adres  jw.



W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod nr tel. sekretariat 
68/3211591


