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Zapytanie ofertowe 

 

Muzeum Saturn w Czeladzi 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia na: 

Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej poświęconej historii rozwoju górnictwa węglowego  
w Zagłębiu Dąbrowskim oraz etosowi i codzienności pracy górniczej.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam wraz z załącznikami 

 

……………………………………………… 

 

Czeladź, dnia 09 kwietnia 2021 rok 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Muzeum Saturn w Czeladzi 
ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź 
Numer wpisu do rejestru instytucji kultury Urzędu Miasta Czeladź: Nr 2 z 26.02.2009 r., 
NIP 625 23 90 920, REGON: 241118568 
 
strona internetowa Zamawiającego: www.muzeum-saturn.czeladz.pl 
e-mail: administracja@muzeum-saturn.czeladz.pl 

adresy stron internetowych na których zostanie udostępnione zapytanie: 
www.muzeum-saturn.czeladz.pl 
Godziny urzędowania:  
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do godz. 15.30 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej poświęconej historii 
rozwoju górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim oraz etosowi i codzienności pracy górniczej.  
W założeniu wystawa ma przybliżać dzieje Zagłębia opowiadane przez pryzmat górnictwa węgla kamiennego 
– dominującej tu gałęzi przemysłu, która wpłynęła na jego wyodrębnienie jako regionu geograficzno-
historycznego. 
Wystawa winna być ekspozycją nowoczesną i nowatorską, której narracja oparta będzie zarówno na 
eksponatach muzealnych jak i będzie wykorzystywać nowoczesne metody przekazu – technologie 
interaktywne i multimedialne. 
 
2. Ekspozycja zlokalizowana będzie w obecnie remontowanym obiekcie dawnej Cechowni nieistniejącej 
Kopalni „Saturn”, w Czeladzi przy ul. Dehnelów (Postindustrialne Centrum Zagłębiowskiego Górnictwa 
Węglowego). 
 
3. Wystawa obejmować będzie powierzchnię 662 m2  na poziomie parteru. Projekt koncepcyjny winien 
również uwzględnić przestrzenne elementy opuszczone z sufitu. 
 
4. Na potrzeby wystawiennicze przewidziano dwa pomieszczenia na pierwszej kondygnacji budynku (parter): 
- pomieszczenie w II segmencie budynku o powierzchni 310,15 m2 i wysokości użytkowej ok. 4,80 m. 
- pomieszczenie w III segmencie budynku o powierzchni 351,8 m2 i zróżnicowanej wysokości użytkowej od 
2,8 m do ok. 4,80 m, wynikającej z przeprowadzenia przez pomieszczenie rampy prowadzącej do sali 
konferencyjnej. Z uwagi na obecność rampy projekt koncepcyjny powinien uwzględnić możliwość 
zróżnicowania poziomów zwiedzania wystawy. Stałym elementem pomieszczenia będzie fragment 
zachowanej szatni łańcuszkowej, który projekt również powinien uwzględnić przy rozplanowaniu ekspozycji.  
Układ sal wystawowych w przestrzeni budynku przedstawiono w załączniku nr: 3 
 
5. Cel wystawy: 
- popularyzacja Zagłębia Dąbrowskiego jak regionu odrębnego pod względem historycznym i geograficznym;  
- edukacja w zakresie etosu pracy górniczej; 
- promocja Zagłębia jako miejsca dysponującego bogatym choć niedocenianym dziedzictwem industrialnym, 

architektonicznym i kulturowym; 
- ujęcie historycznego rozwoju Zagłębia Dąbrowskiego; 
- pokazanie Zagłębia Dąbrowskiego jako miejsca fascynującego, atrakcyjnego, np. poprzez ukazanie 

aktywności i wkładu w jego rozwój wybitnych postaci z historii Polski; 
- zmiana panującego w ogólnopolskiej narracji stereotypu postrzegania zindustrializowanego regionu 

zagłębiowskiego jako integralnej części Górnego Śląska.   
 
6. Adresaci wystawy:  
- dzieci i młodzież szkolna, 
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- rodzina wspólnie zwiedzająca wystawę, 
- mieszkańcy aglomeracji zagłębiowskiej i województwa śląskiego, 
- studenci, środowiska akademickie, 
- turyści krajowi i zagraniczni, 
- osoby niepełnosprawne. 
 
Wystawa stała w założeniu powinna oferować interesującą formę poznawczą dla pasjonatów i miłośników 
historii regionu jak i w spójny i łatwy w odbiorze sposób przybliżać dzieje i walory regionu osobom 
przyjezdnym, odwiedzającym go pierwszy raz, nie posiadającym wiedzy na temat jego odrębności względem 
sąsiedniego Górnego Śląska. 

 
7. Założenia ogólne: 
Wystawa będzie się składała z dwóch zasadniczych bloków tematycznych. 
 
Blok I. powinien przybliżać historię Zagłębia Dąbrowskiego jako terenu dynamicznej eksploatacji węgla  
i będzie obejmować okres pomiędzy rokiem 1785 a 1996. Cezurą rozpoczynającą narrację będzie rok 1785 – 
odkrycie pokładów węgla na terenach starostwa będzińskiego, poprzedzające utworzenie w tym miejscu 
kopalni „Reden”. Datą kończącą narrację będzie rok 1996 – moment postawienia w stan likwidacji lub 
likwidacji wielu zagłębiowskich kopalń. 
Wystawa stała będzie obejmować również okres przed rokiem 1785, w sposób syntetyczny przedstawiając 
historię regionu przed pojawieniem się na nim przemysłu. Chodzi tu o ujęcie dziejów tego obszaru począwszy 
od średniowiecza, kiedy historycznie przynależały one do terenów zachodniej Małopolski (a częściowo także 
do książąt śląskich), przez utworzenie Księstwa Siewierskiego, a po jego likwidacji przejęcie tych ziem przez 
państwo pruskie. 
Blok II. W założeniu będzie przybliżać etos pracy górniczej: rutynę dnia pracy górnika oraz tradycje górnicze, 
sposób funkcjonowania kopalni oraz rozwój technik wydobycia. Ta część ekspozycji powinna być dominantą 
całej wystawy. Musi w spójny sposób nawiązywać do Bloku I – może być jego częścią przeplatając się  
z narracją historyczną lub funkcjonować samodzielnie. 
Założenia Bloku I i Bloku II mogą się wzajemnie przenikać, podkreślając spójność oraz integralność wystawy.  
 
Epilogiem wystawy będzie hasło „Dziedzictwo dla przyszłości”, prezentujące pokrótce i na przykładzie 
Czeladzi drugie życie obiektów pokopalnianych przywrócone na potrzeby lokalnej społeczności: cechownię, 
elektrownię (działalność muzealna) warsztaty mechaniczne i transformatorownia (centrum usług 
społecznych), Kopalnia Kultury (położony w dzielnicy Piaski dawny budynek jadalni dla pracowników kopalni 
„Czeladź” a potem „Sokolni”). 
 

III. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU: 

1. Określenie funkcji przestrzeni ekspozycyjnych, grup docelowych, ilości i proporcji atrakcji oraz logistyki 
udostępniania wystawy odwiedzającym. 

2. Kwerenda zbiorów w posiadaniu klienta oraz zbiorów do pozyskania. 
3. Opracowanie scenariusza merytorycznego ekspozycji oraz scenariuszy aktywności uwzględniających różne 

grupy wiekowe. 
4. Koncepcja aranżacji plastycznej. 
5. Pomysły kreatywne dotyczące stanowisk ekspozycyjnych i sposobów przekazywania wiedzy. 
6. Wykaz elementów ekspozycji. 
7. Wstępne scenariusze multimediów. 
8. Koncepcja systemu identyfikacji wizualnej wystawy. 
9. Schemat ekspozycji. 
10. Wizualizacje 3D ekspozycji. 
11. Zestawienie urządzeń i innych elementów wymaganych do stworzenia wystawy wraz z kosztorysem. 
12. Wytyczne do instalacji budynku związanych z ekspozycją i ewentualnych prac wykończeniowych. 
13. Przygotowanie wytycznych do przetargu na projekt wykonawczy i wykonanie ekspozycji w budynku. 
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IV. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów mają zastosowanie postanowienia 

niniejszego „Zapytania ofertowego”, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Do postępowania 
ze względu na jego wartość szacunkową nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
3. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi ponosi Oferent. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku 

niewykorzystania ilościowego przedmiotu zamówienia.   
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania 
wiedzy i doświadczenia, które pozwolą na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonali należycie co najmniej jeden projekt aranżacji wystawy stałej (o wartości ekspozycji co 
najmniej 3 000 000,00 zł brutto słownie: trzy miliony złotych) w muzeum lub publicznej galerii kultury, nauki 
lub sztuki, który został zrealizowany z załączeniem dowodów określających, że usługa została zrealizowana  
w sposób należyty i prawidłowo ukończony. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do pięciu miesięcy od daty zawarcia umowy  
 

VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY : 

 
Projektowe postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do ZO. 
 

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 

 

1. Formularz oferty w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do ZO. 
2. Wstępną koncepcję wystawy stałej, zawierającą w szczególności ogólny opis proponowanych 

rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych, aranżacyjnych,  sposobów osiągnięcia zakładanego przez 
Zamawiającego celu i przekazu wystawy  oraz wstępną koncepcję plastyczno – wizualną wystawy. 
Wstępna koncepcja wystawy powinna uwzględniać wytyczne zawarte w opisie przedmiotu 
zamówienia oraz uwarunkowania przestrzenne miejsca realizacji wystawy. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej. Powyższy dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku braku dokumentu, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość sprawdzenia dokumentu w bazie ogólnodostępnej, jeżeli jest prowadzona w elektronicznym 
systemie ewidencji. 

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta lub Oferentów (oryginał lub kopia potwierdzona                                   
za zgodność z oryginałem), w przypadku gdy: 

- ofertę podpisuje inna osoba niż Oferent; 
- ofertę składają Oferenci ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, upoważnienie do 

pełnienia funkcji przedstawiciela/ lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z Oferentów. 
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I JEJ ZŁOŻENIA: 

 

1. Każdy  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 

4. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione, podpisane                        
w sposób czytelny oraz opatrzone pieczątką firmową przez Oferenta i dołączone do oferty. 

5. Ofertę należy złożyć: 
w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  
lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego.  

 
6. Jeśli zapytanie ofertowe zostanie złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty kopertę należy 

opatrzyć dokładną nazwą i adresem Oferenta oraz zaadresować i opisać wg poniższego wzoru: 
 

Muzeum Saturn w Czeladzi  
Oferta na: „Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej poświęconej historii rozwoju górnictwa 

węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim oraz etosowi i codzienności pracy górniczej.” 
 

7. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oferty złożone w innym sposób niż wskazany lub 
opisany inaczej niż określił Zamawiający w ZO. 

8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności oraz zabezpieczającej jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. 

9. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
10. Oferent może zwrócić się pisemnie za pośrednictwem maila do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

zapytania najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem na składanie ofert. 
11. Zamawiający zamieści odpowiedź na zapytania na wskazanej powyżej stronie internetowej  

w sytuacji gdy uzna, że zapytania są istotne dla prowadzonego postępowania.  
 

X. TERMIN ZŁOŻENIA OFERT I OTWARCIA OFERT, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Ofertę należy dostarczyć do dnia: 29.04.2021 r. do godz.: 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 29.04.2021 r. o godzinie 10:15 

3. Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 
 

XI. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIENIA SIĘ Z OFERENTAMI: 

 

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Oferentami jest Aneta Muszyńska Bania tel. 32 265 42 93, 
adres mailowy: administracja@muzeum-saturn.czeladz.pl 
 

XII. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami: 

a) Cena – 40 % 
b) Ocena merytoryczno – wizualna koncepcji – 60 % 
W ramach niniejszego kryterium pod uwagę będą brane następujące elementy, które będą oceniane wg 
tzw. „małych punktów” w 2 podkategoriach: 
  

mailto:administracja@muzeum-saturn.czeladz.pl
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a. wygląd wystawy, atrakcyjność wizualna, innowacyjność, wykorzystanie tzw. nowych technologii, 
efektywność wykorzystania przestrzeni ekspozycyjnej: punktacja 1-30 pkt. 

b. spójność rozwiązań projektowych i przekazu merytorycznego wystawy z opisem przedmiotu 
zamówienia: punktacja 1-30 pkt. 

 
2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę i którego oferta spełnia 

wszystkie wymagania określone w ZO. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z łączną najwyższą 
liczbą punktów w przyjętych w postępowaniu kryteriach.  

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 
to, że złożone oferty otrzymały taką samą punktację, wezwie on Oferentów, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 
złożonych przez nich ofertach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w złożonych ofertach oczywistych omyłek o ile 
poprawka nie zmienia istotnie treści oferty. Informacja o poprawieniu omyłki zostanie niezwłocznie 
przekazana Oferentowi.  

5. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w ZO oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

6. Cena winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 
8. Całkowita cena brutto oferty określona przez Oferenta zostanie podana jako cena brutto oferty złożonej 

przez Oferenta, tj. wraz z należnym podatkiem VAT od towarów i usług, w wysokości przewidzianej 
ustawowo. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do  powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i  usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na 
potrzeby przeprowadzenia tegoż zapytania ofertowego. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do 
podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie 
Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani 
ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Saturn w Czeladzi. 
Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: Przemysław Wolski. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja zapytania ofertowego w 
oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o 
podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą 
przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych                                   
i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych 
danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem 
przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku 
zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO 
nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. 
Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadząca działalność 
gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego 
będących osobami fizycznymi. 

mailto:iod@centrum-pediatrii.com.pl
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XIV. UWAGI KOŃCOWE: 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana,  w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia zapytania ofertowego, bez podania przyczyn i bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub 

doprecyzowania ofert. 
5. Warunkiem ważności przeprowadzonego postępowania jest złożenie minimum jednej ważnej oferty.                   

W przypadku niezłożenia żadnych ofert lub w przypadku złożenia ofert nieważnych, Zamawiający może 
dokonać wyboru Oferenta bez trybu zapytania ofertowego. 

6. W przypadku, gdy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę:  
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;  
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  
c) została złożona po terminie składania ofert;  
d) została złożone przez oferenta, który wcześniej wykonał na rzecz zamawiającego nienależycie 

zamówienie, w szczególności wykonał zamówienie niezgodnie z umową albo nie wykonał 
zamówienia w umówionym terminie, albo nie wywiązywał się w terminie z warunków gwarancji 
lub rękojmi, albo wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi 
konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez zamawiającego; 

e) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 
f) jeżeli Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej; 
g) jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
6. Dopuszczalne jest wykluczenie Oferentów oraz w związku z tym odrzucenie ich ofert lub nie kierowanie 

zapytań do tych Oferentów, którzy uprzednio realizując przedmiot zamówienia: 
a) nie wykonali go w terminie z przyczyn leżących po ich stronie; 
b) wykonali usługę / dostarczyli towar o niewłaściwej jakości; 
c) nie wywiązali się w terminie z gwarancji lub rękojmi; 
d) wykonana usługa / dostarczony towar obarczony był wadą powodującą konieczność 

poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac. 
7. Zamawiający unieważnia zapytanie jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu; 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 
kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
d) została podjęta decyzja przez Zamawiającego o zamknięciu zapytania ofertowego.  

 

Załączniki do ZO: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Projekt umowy 

Załącznik nr 3 Projekty architektoniczne i układ sal 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 
 

...................................                                                                          ............................ dnia .................................. 
 /pieczątka firmowa/    

 
WZÓR 

FORMULARZ OFERTY  
Oferta na:  

 
………………………………. 

 

I. DANE OFERENTA:  

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce 
powyżej. 
 
Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
netto: ………………………….  zł 

plus należny podatek VAT  ( ........  %) : …………………. zł 

brutto: ………………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………….zł 

II.     OŚWIADCZENIA OFERENTA:  
 

1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami Zapytania ofertowego i akceptujemy wszystkie warunki                         

w niej zawarte i posiadamy zaplecze techniczne dla wykonania przedmiotowej usługi. 

2) Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający                          w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

Nazwa Oferenta:  

Siedziba Oferenta:  

REGON:  

NIP:  

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:  

Numer telefonu:  

Adres mailowy:  

Osoba wyznaczona do kontaktu w trakcie realizacji 
usługi: 

 

Numer telefonu:  

Adres mailowy:  

Osoba upoważniona do podpisania umowy:  
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3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania 

ofertowego Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5) Oświadczamy, że niniejsza oferta: TAK zawiera / NIE zawiera* informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wskazać w jakim zakresie/pliku:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: 

TAK   /   NIE* 

7) Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 9. 

TAK   /   NIE* 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi: TAK należy wypełnić:  

powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: ………….……………… 

8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych  oraz 
oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania 
się     o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
 

…………….……., dnia ………….……. r.    
    (miejscowość, data) 

        …………………………………………………… 
                            podpis oraz pieczątka Oferenta 

 
*niewłaściwe skreślić 
**wypełnia Oferent 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

WZÓR UMOWY 
 

W dniu  w Czeladzi ………………………….. r. pomiędzy: 
 

Muzeum Saturn w Czeladzi, ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź; NIP 625 23 90 920, reprezentowane przez 
Panią Iwonę Szaleniec – Dyrektora 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a 

…………………………………., zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł 
została zawarta umowa o treści: 

 
§ 1  

Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym i ofercie Wykonawcy usługę pn.  Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej 

poświęconej historii rozwoju górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim oraz etosowi i 

codzienności pracy górniczej. 

2. Wykonawca na wszystkich materiałach wytworzonych w ramach realizacji zamówienia, zamieści 

informacje i oznaczenia …………… 

 
§ 2  

Termin wykonania Umowy 
 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie pięciu miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

§ 3  
Sposób wykonania Przedmiotu Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności zawodowej przy wykonaniu usług 

będących Przedmiotem Umowy, uwzględniając wymogi wynikające z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa mających zastosowanie do Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy dobór pracowników, współpracowników i 

podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich istotnych  zdarzeniach 

i okolicznościach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego śledzenia postępów realizacji zamówienia i jego 

poszczególnych elementów i dokonywania uwag, sugestii w roboczych kontaktach z Wykonawcą. 
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5. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w realizacji umowy w niezbędnym 

zakresie, w szczególności do udostępnienia przestrzeni, w której zorganizowana ma zostać wystawa 

celem przeprowadzenia koniecznych czynności projektowych. 

 
§ 4  

Odbiór Przedmiotu Umowy 

1. Należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez 

Strony protokołu odbioru. 

2. W przypadku podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub wadami 

wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany 

nienależycie, Wykonawca w terminie nieprzekraczającym ….. (……….) usunie stwierdzone wady.  

3. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT oraz do wypłaty wynagrodzenia. 

 
§ 5  

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności 
 

1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie praw autorskich 

majątkowych, Wykonawcy przysługuje łącznie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 

…………….…….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………... zł). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie …………… od daty 

doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.  

§ 6  
Prawa autorskie 

 
1. Wykonawca oświadcza, że do niego należą prawa autorskie do wszystkich, stanowiących przedmiot 

prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonywaniem Umowy, które nabył 

niezależnie od formy zatrudnienia swoich twórców, i że ma on tytuł prawny do przeniesienia tych praw 

na Zamawiającego.  

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych 

oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów 

(lub ich poszczególnych elementów do wszystkich stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników 

prac powstałych w związku z wykonywaniem Umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów następuje z chwilą wydania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu egzemplarzy utworu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie 

wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia - wytwarzania dowolną techniką, w tym drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu 

oryginału lub egzemplarzy utworów niezależnie od sposobu rozpowszechnienia i kręgu odbiorców;  

3) wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray, 

ośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych , wszystkich typach 

nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na nośnikach przeznaczonych do utrwalania 

druku, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w wyniku 

realizacji Umowy lub z jego wykorzystaniem; 



12 

 

4) wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów i serwerów 

sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu, i udostępniania ich użytkownikom 

takich sieci; 

5) przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami 

(korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik; 

6) publicznego udostępniania, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym w trakcie 

prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych, lub w 

związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych m.in. DSL,ADSL, w tym również - z 

zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych;  

7) nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

reemitowanie; nadawanie za pośrednictwem satelity, retransmisja audycji – w nieograniczonej ilości 

nadań; 

4.  Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji 
Przedmiotu Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, będą 
oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób; 

2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie prawa 
majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich - licencje) oraz wszelkie upoważnienia do 
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji Przedmiotu 
Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie 
zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z 
osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste; 

3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów w zakresie, 
jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych 
w ust. 3; 

4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla celów 
realizacji przedmiotu Umowy. 

5.  W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się cudzym 
utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję uprawniającą do 
korzystania z tego utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe lub udzieli sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 3. Za 
przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

6.  Wykonawca upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z utworów 
stanowiących opracowanie utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie wskazanym 
w ust. 3, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto, 
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania 
odrębnej zgody. 

7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności 
egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy, w tym własność wydanych 
Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory. 

8.  Wykonawca nieodwołanie upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw osobistych przysługujących 
Wykonawcy i zrzeka się wykonywania ich osobiście. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworów, a w 
szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw w związku z 
wykonywaniem Umowy. 
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10. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 
naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od 
obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

11. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych 
tytułów przeciwko Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do 
Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w procesie. 

12. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych 
utworu, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy lub żądania zwrotu wypłaconego 
wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu 
wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także 
uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.  

   13. Utrwalone utwory lub ich wybrane części Wykonawca może wykorzystywać w kraju i za granicą w celach 
promocyjnych związanych z niniejszą Umową  

 
§ 7 

Kontrola 
 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we wszystkie 
dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją Przedmiotu umowy, jak również przekazywał 
będzie wnioskowane dane i informacje. 
 

§ 8  
Zmiany Umowy 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 9  
Kary umowne 

 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca –  w wysokości 15% wynagrodzenia brutto; 

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień opóźnienia; 

2. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. Termin zapłaty kar umownych 

wynosi 14 dni od wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 

 
§ 10  

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części: 

1) gdy dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie Umowy 
w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 
2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową – w terminie do 14 dni 
od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej 
przyczyny.  
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2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i 

zostanie przesłane na adres Wykonawcy wskazany w komparycji Umowy.  

3. W dniu odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania na innej podstawie, na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do utworów, o ile zostaną wytworzone w trakcie 

realizacji Umowy do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, na polach eksploatacji określonych § 6 ust. 

3.  

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w umowie. 

 
§ 11  

Przedstawiciele stron 
 

1. Do współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu umowy, w tym do podpisywania Protokołów odbioru, 

upoważnia się: 

1) ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:________________________________________ 
Tel.: ____________________________ 
E-mail: __________________________ 

2) ze strony Zamawiającego : 

Imię i nazwisko:________________________________________ 
Stanowisko: _______________________ 
Tel.: ________________________ 
E-mail: ______________________ 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany treści Umowy.  

 
§ 12  

Ochrona danych osobowych 
1. Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem  przetwarzanie danych osobowych 

wskazanych w umowie, w celu realizacji przedmiotu umowy i w zakresie minimalnym, ale niezbędnym 

do wykonania niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami , w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 

119/1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r, poz.1000). 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje się do 

przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do 

stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń 

technicznych, informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo danych udostępnionych i powierzonych przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres 

ujawnionych lub utraconych danych. 

6. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne 

imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia 

Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2.  
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7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek 

niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty. 

8. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą przetwarzane 

dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na 

piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W przypadku zlecenia 

prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub 

osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnego z 

niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i 

podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty pomieszczeń i sprzętu 

używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu 

danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących 

10. Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego dopełni 

wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych zgodnie z 

ustawą, o której mowa w pkt. 1. 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na podmioty trzecie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.   

3. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 

Wykonawca         Zamawiający    


