
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia planowanych postępowań 
w latach 2018-2019 przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli  
 
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli zwraca się z zapytaniem o wykonanie 
usług związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego, zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz na wykonaniu pełnej dokumentacji postępowania tj. m. in. :  

 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

 Ogłoszenia o zamówieniu,  

 Formularza ofertowego,  

 Wzoru umowy na wykonanie zamówienia do podpisania z wybranym 
Wykonawcą,  

 Protokołu z postępowania,  

 Przygotowanie dokumentacji do wprowadzenia na stronę internetową  
Zamawiającego,  

- w razie konieczności Ogłoszeń o zmianie ogłoszenia 
- Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
 
Dokumenty muszą być przygotowane w wersji papierowej i elektronicznej.  
 
Ponadto usługa obejmuje:  
 
Określenie kryteriów oceny ofert wraz ze szczegółowym opisaniem ich znaczenia oraz 
sposobu dokonywania oceny.  
Usługa obejmuje czynności związane z otwarciem ofert.  
Przeprowadzenie oceny złożonych przez Wykonawców wniosków i ofert;  
Konsultacje z Zamawiającym dotyczące postępowania.  
Redagowanie, przy udziale Zamawiającego, pism dotyczących postępowania pod 
potrzeby audytu i kontroli.  
Zredagowanie wszystkich pism towarzyszących postępowaniu.  
W okresie 5 lat od daty przeprowadzenia postępowania udzielanie Zamawiającemu 
pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących postępowań.  
Pełnomocnictwo w przypadku postępowania odwoławczego może być za obopólną 
zgodą Stron przedmiotem osobnej umowy.  
 
W ofercie należy podać koszt  jednostkowy przygotowania, przeprowadzenia i obsługi 
przeprowadzonego postępowania.  
Koszt ten, oprócz kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodu (np. 
kancelaryjno-administracyjnych itd.), obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez  
Wykonawcę w związku z realizacją zlecenia obejmującego przeprowadzenie 
postępowania. 
 
 
 
 
 
 



Kryteria oceny oferty:  
 
1. Cena – 60 pkt.  
 
W sytuacji, kiedy Wykonawca poda, w zależności od rodzaju lub wartości zamówienia, 
lub innych względów, różne ceny, Zamawiający przeliczy zaoferowaną cenę na użytek 
oceny oferty na podstawie tego kryterium na cenę średnią.                
 
2. Doświadczenie – maksymalna ilość 20 pkt.  
 
udokumentowane:  
1) prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznych i postępowań 
ubiegania się o nie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych, ostatnie 
nie wcześniej niż w 2017 r. - maksymalna ilość 15 pkt.  
 doświadczenie od 0 do 5 lat – 0 pkt,  

 doświadczenie od 5 do 10 lat – 10 pkt,  

 doświadczenie powyżej 10 lat - 15 pkt.  
 
2) publikacje na temat zamówień publicznych, ostatnia nie wcześniej niż w 2017r. - 
maksymalna ilość – 5 pkt, tj.  
 publikacje 0 – 2 artykułów – 0 pkt.  

 publikacje powyżej 2 artykułów – 5 pkt.  
 
3. Kwalifikacje - maksymalna ilość – 20 pkt, tj.  
udokumentowane:  
 ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych – 10 pkt.  

 członkostwo w organizacji o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającej specjalistów ds. 
zamówień publicznych, m. in. konsultantów, ekspertów, rzeczoznawców zamówień 
publicznych, np. w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień 
Publicznych, Organizacji zrzeszającej Rzeczoznawców, tj. organizacji, zrzeszeniu 
potwierdzającymi  

 aktualizacja wiedzy z zakresu zamówień publicznych przynajmniej jeden raz w roku 
(ostatnie kursy i szkolenia nie wcześniej niż w 2017r.) – 5 pkt.  
 
Brak tych dokumentów – 0 pkt.  
Termin składania ofert do dnia 15 maja 2018 roku w Muzeum 
Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli lub e-mailem: 
sekretariat@muzeumochla.pl  
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z Renatą Reska-Żelek, 
tel. 68 321 15 91 wew. 28. 
 
 


