
 

                                                                           Łódź, 19.07.2022 r. 

DZS.271.3.2022 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych  

/Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. / w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy/ na: 

Zakup urządzenia laserowego do czyszczenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja pracowni 

konserwacji – etap III” 

I. Zamawiający:  Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

Adres do korespondencji: pl. Wolności 14, 91-415 Łódź 

tel. 42 632 84 40, mail: muzeum@maie.lodz.pl 

NIP:724-10-00-413, REGON: 000277635 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup urządzenia laserowego do czyszczenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w ramach projektu pn.: „Revitalizacja 

pracowni konserwacji – etap III” 

 

2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Kod opisujący przedmiot zamówienia (słownik CPV): 

   -  38636100-3 – Lasery 

 

III. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: do 12.12.2022 r. 

 

IV. Termin związania ofertą: 

Termin ważności oferty: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

V. Inne istotne warunki zamówienia: 

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i objęty co najmniej 2 letnim okresem gwarancyjnym 

(pod rygorem odrzucenia oferty). Koszty transportu sprzętu ponosi Wykonawca. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna zawierać: 

 - datę sporządzenia, 

- adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, dane teleadresowe Wykonawcy  

- podpisana przez Wykonawcę lub pełnomocnika, 

- pełnomocnictwo w oryginale (w razie podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy) 
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VII. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

muzeum@maie.lodz.pl do dnia 25.07.2022 r. do godz. 09:00. 

2. Pytania do zapytania ofertowego należy kierować na adres: muzeum@maie.lodz.pl 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

VIII. Wymagane dokumenty 

Dokument pełnomocnictwa – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz  

z załącznikami innej osobie niż upoważniona do reprezentacji. 

 

IX. Ocena ofert 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryterium: 

 

Cena brutto – 100% 

 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 100% 

(maksymalnie 100 pkt). 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

                Cn 

Kc = -----------   x 100 x W 

                Cb 

Kc           – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny 

Cn           – cena brutto oferty najtańszej 

Cb           – cena brutto oferty ocenianej 

W            – waga kryterium (100) 

 

X. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  

z ważnych przyczyn.  

 

XI. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o wyborze 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

3. W prowadzonym postepowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

XII. Dodatkowe informacje 

a) Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, plac Wolności 14, 91-415 Łódź, informuje 

Wykonawcę, iż będzie Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby umowy 

cywilnoprawnej; 

b) Muzeum informuje, iż dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane poza teren UE; 
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c)Muzeum informuje, iż dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

d) Administrator, informuje Wykonawcę, iż wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych pod 

adresem email: inspektor.ido@maie.lodz.pl. 

e) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z procesem zawierania umowy 

cywilnoprawnej której stroną jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art.6 ust.1 lit.b i lit.c 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE 

f) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz okres 

uzasadniony terminem przedawnienia ewentualnych roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.  

g) Muzeum informuje, iż w związku przetwarzanymi danymi osobowymi Wykonawcy przysługuje: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych; 

d. ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do przenoszenia danych; 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

h. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

h) Muzeum ponadto informuje Wykonawcę, iż jego prośby dotyczące realizacji prawa do żądania 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu 

przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego 

można również kierować na adres mailowy: inspektor.ido@maie.lodz.pl. 

i) Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych 

 i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego 

wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

j)Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na ujawnianie danych osobowych w zakresie realizacji 

przez Administratora Danych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). Wyrażenie zgody na przekazywanie 

danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków 

ciążących na Administratorze Danych. Konsekwencją nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę będzie 

brak możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

 

XIII. Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt umowy 

ZATWIERDZIŁ: 

 

 

                                                                                                   …..……………………………….. 
                                                                                                                      (data, podpis i pieczęć 

                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie) 
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