
 

 

 

Wrocław, dnia 28.10.2021 r. 

MNWr/DZP/271/2/ 1121 /2021              

 

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, którego przedmiotem jest:  

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej 

wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania 

czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 24 m-ce” 

 

1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza Wykonawcę do wyceny zamówienia 

podzielonego na 3 (trzy) części, z których każda jest szczegółowo opisana w następujących 

załącznikach do Zapytania: 

 Załącznik nr 1a OPZ Część I  Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu 

Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu przez 24 

m-ce. 

 Załącznik nr 2a OPZ Część II Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu 

Muzeum Panorama Racławicka, oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu przez 

24 m-ce. 

 Załącznik nr 3a OPZ Część III  Wykonywanie cyklicznych usług  sprzątania w Muzeum 

Narodowym we Wrocławiu oraz Muzeum Etnograficznym przez 24 m-ce. 

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia:  

 Część I -Część III  - 24 m-ce. 

Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia usług sprzątania dla każdego z obiektów 

Zamawiającego są wskazane w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących 

odpowiednio  – załącznik nr 1b-2b -3b do Zapytania. 

3. Warunki realizacji każdej części zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umowy.  

4. Wycena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 

w niniejszym zaproszeniu z podziałem na trzy części i uwzględniać wszystkie niezbędne do 

jego realizacji koszty.  



5. KALKULACJA WYCENY. Wycenę zamówienia stanowi cena ryczałtowa brutto skalkulowana dla 

każdej Części osobno, wg wzoru formularza wyceny załącznika nr 3.  

6. 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. 

7. Sposób złożenia wyceny: 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie 

formularza (załącznik nr 3) i przesłanie 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 4 listopada 2021 r. do godz. 12.00  

 
W załączeniu: 
Załącznik nr 1a – Część I  - Opis przedmiotu zamówienia,  
Załącznik nr 1b -  Część II - Opis przedmiotu zamówienia,  
Załącznik nr 1c -  Część III - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2a – Część I  - Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 2b – Część II  - Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 2c – Część III  - Istotne postanowienia umowy 
Załącznik nr 3 – Formularz  wyceny 
 

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.  

 
Z poważaniem  
 
Anna Twardowska 
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 
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