
	

	

Nr zamówienia 3/2021 
 
 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  
 

W sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, 
w ramach programu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” 
dofinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 (85%) 
oraz ze środków budżetu Państwa (15%) w ramach projektu „Kultura” 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 

ul. Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa 
2. Nazwa zamówienia: dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do elektronicznej ewidencji 

i zarządzania zbiorami muzealnymi Zamawiającego wraz z dostosowaniem do potrzeb 
Zamawiającego oraz udzielenie licencji. 

3. Informacje dodatkowe 
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na 

zwiększeniu bieżących dostaw o wartości nie przekraczającej __% wartości zamówienia 
podstawowego.  

4. Opis przedmiotu zamówienia:  
1) Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
2) Kod CPV: 72212000-4 – Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego   

5. Istotne postanowienia umowy:  
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

6. Termin wykonania zamówienia:  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w dwóch etapach. Pierwszy 
etap Wykonawca zobowiązany jest wykonać nie później niż do 1 grudnia 2021 r., zaś drugi 
etap do 30 czerwca 2022 r. 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy, 
b) Doświadczenia: zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 
usług polegających na dostawie, instalacji i wdrożeniu systemu do elektronicznej ewidencji i 
zarządzania zbiorami muzealnymi w instytucji kultury lub muzeum, posiadających zbiory co 
najmniej 10 000 obiektów, o wartości co najmniej 40 000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu 
tysięcy zł) netto każda, 

c) Dysponowania odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia: nie dotyczy, 
d) Dysponowania potencjałem technicznym: nie dotyczy, 
e) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy. 

8. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %. 
9. Termin składania ofert: ofertę należy złożyć do 06.08.2021 r. do godziny 10:00.  Za dzień 

złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego, oferty złożone po terminie zostaną 
odrzucone. 



	

	

10. Miejsce i forma składania ofert: ofertę należy przesłać, zgodnie z treścią formularza 
ofertowego, który stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, na adres e-mail: 
mkrasicki@jhi.pl. 

11. Osoba do kontaktu ze strony Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela 
Ringelbluma: Michał Krasicki, tel.: 22 827 92 21 wew. 107, adres e-mail: mkrasicki@jhi.pl. 

12. Załączniki do zapytania ofertowego: 
1) Opis przedmiotu zamówienia, 
2) Istotne postanowienia Umowy, 
3) Wzór formularza ofertowego, 
4) Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o zamówienia publiczne. 

 
 

Postanowienia ogólne 
1. O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty pozostające z Żydowskim Instytutem 

Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który 
może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze Wykonawcy 
zamówienia, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
(art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 
2018 r. poz. 419, 1637), dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, 
opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać numery stron 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż to 
wykonawca, który zastrzega informacje podane w ofercie, jako stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa obowiązany jest wykazać, że zastrzeżone przez niego w ofercie informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wzorem Formularza ofertowego. 
5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę 

poprzez ponowne złożenie oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją   
w ofercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

6. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przed upływem terminu składania 
ofert zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i niedokonania 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

7. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zastrzega sobie możliwość 
negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania 
zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. Ewentualne 
negocjacje w zakresie ceny Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 
przeprowadzi ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. 

 
 
 
 
 
 
__________________________ 

Data i podpis 
Kierownika Projektu 

 __________________________ 
Data i podpis Dyrektora 

 


