
 

 

 

 

Wrocław, dnia 21.01.2022 r. 

MNWr/DZP/270/5/97 /2022             

 
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 są następujące zadania:  

Zadanie 1 - wykonanie usługi druku i dostaw plakatów B1, A2, 

Zadanie 2 - wykonanie usługi druku materiałów poligraficznych wraz z dostawą, tj.: ulotek 

edukacyjnych, kart pracy, pocztówek wydawniczych, folderów do wystaw czasowych („druki 

wydawnicze”), ulotek dużych, ulotek średnich, teczek papierowych, pocztówek promocyjnych 

(„druki promocyjne”), 

Zadanie 3 - wykonanie usługi wykonanie usługi druku siatek reklamowych z dostawą do Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu, Pawilonu Czterech Kopuł oraz dostawą i montażem przed Muzeum 

Etnograficznym a także druku plakatów wielkoformatowych wraz z  ich montażem (wyklejeniem) 

na słupach reklamowych. 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza Wykonawcę do wyceny zamówienia. Wykonawca 

ma możliwość złożenia wyceny na jedną i/lub dwa i/lub trzy zadania – na każde zadanie osobno. 

1. Przedmiot zamówienia określają następujące załączniki: 

1) dla Zadania 1  

 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

 Załącznik nr 1.1 - Istotne postanowienia umowy  

2) dla Zadania 2  

 Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 Załącznik nr 2.1- Istotne postanowienia umowy. 

3) dla Zadania 3. 

 Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

 Załącznik nr 3.1-  Istotne postanowienia umowy  

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

3. Wycena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 

w niniejszym zaproszeniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty.  

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. 



Zamawiający w celach pomocniczych przedstawia w Formularzu wyceny – Załączniku nr 4.1, 

Załączniku nr 4.2 oraz Załączniku nr 4.3 tabele cenowe (w programie EXCEL do skalkulowania 

wyceny zamówienia dla poszczególnych zadań, w oparciu o przyjęte przez Wykonawcę stawki 

ryczałtowe netto. 

Tabele cenowe przygotowane w programie EXCEL zostały wklejone do dokumentu 

tekstowego. Aby edytować wstawioną tabelę, należy na nią dwa razy kliknąć – otworzy się 

wówczas arkusz kalkulacyjny Excel, w którym można dokonywać zmian i je zapisywać. Aby 

zapisać i zaktualizować tabelę w Wordzie należy raz kliknąć poza tabelą. 

5. Sposób złożenia wyceny 

Informacje należy przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@mnwr.pl  

w terminie do 26.01.2022 roku  do godz. 10:00 

Zaleca się przedstawienie informacji wg załączonego wzoru (Formularza wyceny – załączniki: nr 
4.1, nr 4.2, nr 4.3). 
 
W załączeniu: 

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1  

 Załącznik nr 1.1 -  Istotne postanowienia umowy dla Zadania 1 

 Załącznik nr 2 -  Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 

 Załącznik nr 2.1 -  Istotne postanowienia umowy dla Zadania 2 

 Załącznik nr 3 -  Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 

 Załącznik nr 3.1 -  Istotne postanowienia umowy dla Zadania 3 

 Załącznik nr 4.1 – Formularz  wyceny dla Zadania 1 

 Załącznik nr 4.2 – Formularz  wyceny dla Zadania 2 

 Załącznik nr 4.3 – Formularz  wyceny dla Zadania 3 
 
 

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 
Dorota Krudos 

Kierownik działu zamówień 
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