
ZAPYTANIE O WYCENĘ ZAMÓWIENIA 

 ROZPOZNANIE RYNKU W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia 

z zakresu działalności kulturalnej , którego przedmiotem jest:  

Naświetlanie, druk i  oprawa czasopisma Roczniki Sztuki Śląskiej t. XXVIII-XXIX 

opatrzonego numerem ISSN. 

Część I: blok z okładką 

Część II: nadbitki 

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza Wykonawcę do wyceny zamówienia w oparciu o 

specyfikację techniczną dla Części I Blok z okładką: 

          nakład 150 egz. 
          format:   205 x 290 mm, pion 
          wnętrze:  226 stron,  druk 4+4, kreda matowa satynowa 150 g 
          oklejka:  Cialux beż 1578 + lub równoważne (grubość 0,28 mm, 195 g/m, drobny splot),  
          nadruk na płótnie w dwóch kolorach (czarny i czerwony)  w zał. wzór 
          wyklejki:  0+0, offset 150g/m 
          oprawa:  twarda szyta, całopapierowa, tek. 2,5 mm, g. prosty/zaokrąglony, kapitałka biała 
          1 egzemplarz sygnalny jako podstawa zwolnienia czasopisma do druku 
           W wycenie należy uwzględnić ewentualny  dodruk: cena za 1 egz. przy nakładzie 10-20 egz. 
 
dla Części II nadbitki :  
         łączna liczba nadbitek  130 szt. (szczegóły w załączniku) 
         kreda matowa satynowa 150 g  
         łącznie 11 tekstów,  w tym dziewięć po 10  sztuk, bez zmian numeracji, 
         dodatkowo  poprzedzone stroną tytułową czasopisma, oraz 2 teksty po 20 nadbitek.  
         Nadbitki oprawione trwale, broszurowo i oklejone papierowym paskiem, tzw. Lamówką 
         (wzór wg załącznika) 
 
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.10.2020 r. (wysyłka plików 

produkcyjnych 30.09. 2020 r.). 

2. Warunki realizacji zamówienia podano w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do 
Zapytania. 

3. Wycena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 

w niniejszym zaproszeniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty, w tym 

min. te, związane z transportem, rozładunkiem i złożeniem w magazynie Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5. 

4. Wycenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza dla Części I oraz dla 

Części II oraz dla Części I i Części II łącznie. 

5. Sposób złożenia wyceny: 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie 

formularza (załącznik nr 2 ) oraz przesłanie faksem na numer 71/ 372-51-59, pocztą na adres: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5 lub e-mailem 

na adres: przetargi@mnwr.pl lub złożenie osobiście w sekretariacie muzeum najpóźniej do dnia  

22  września 2020 r.  

mailto:przetargi@mnwr.pl


 
W załączeniu: 
1. Załącznik nr 1 - Projekt umowy  
2. Załącznik nr 2 - Formularz  wyceny szacunkowej 
3. Załącznik nr 3 – Wzór nadbitki 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz nadbitek 
5. Załącznik nr 5 -  Wzór okładki 
 

UWAGA: 

Niniejsze zapytanie o wycenę zamówienia nie stanowi zobowiązania Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie o wycenę prowadzone jest w celu 
rozpoznania rynku, które służy oszacowaniu wartości przedmiotowego zamówienia i nie 
stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.  


