
 

  

 

Wrocław, dnia  14.05.2021 r. 

 

 
ZAPROSZENIE DO UDZIELENIA INFORMACJI 

o wycenę szacunkową zamówienia  
 

ROZPOZNANIE RYNKU 
 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. 
Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia pn:  

usługa konserwacji i pielęgnacji zieleni oraz utrzymanie czystości terenów zieleni w okresie 12 miesięcy wokół 

obiektów: 

a) Muzeum Narodowego we Wrocławiu (MNWr) (40 %  wartości umowy)   

b) Muzeum Etnograficznego (ME) (30%  wartości umowy)    

c) Muzeum Sztuki Współczesnej  (MSW) (30%  wartości umowy)   

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określają  
    następujące  załączniki do zapytania o wycenę zamówienia : 
 

1) Wzór umowy  – Załącznik nr 2; 
2) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 

 
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 01 czerwca 2021 r do 31 maja 2022 r. 

4.  Wycenę należy podać w złotych polskich: szacowane wynagrodzenie ryczałtowe netto  

      oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT jeżeli występuje,  z dokładnością do dwóch 

      miejsc   po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza. 

      Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu 

      zamówienia  określonego w niniejszym zaproszeniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego  

      realizacji koszty.  

Termin i miejsce składania wyceny zamówienia:  
Informacje można/należy przekazać drogą elektroniczną  w terminie do 18.05.2021 roku  do godz. 11:00 na 
adres e-mail: przetargi@mnwr.pl 
Osoba do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia: 
Wiktoria Konera Tel. 71 7265678  od pn. do pt. w godz. 08:00-14:00 i pod adresem e-mail: 
wiktoria.konera@mnwr.pl 

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

5.  Informacje uzupełniające  
1) Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i 

służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.  
2) Przedstawiona informacja powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia dla danego zadania. 
3) Zaleca się przedstawienie informacji wg załączonego wzoru (formularza wyceny). 
4) Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa w tym nie stanowi oferty w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).   
 

Z poważaniem  
Wiktoria Konera-ref. ds. zamówień publicznych 

 
                      1. Formularz wyceny – Załącznik nr 1 
                      2. . Wzór umowy – Załącznik nr 2 

3.  Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 3 



 

 
 


