
  

 
  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 
 

dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych 
 

(Art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Dz.U. 
z 2021 poz. 1129 ze zm.)  

 
Nazwa przedsięwzięcia: 
„Zwiększenie dostępności Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia – wytyczenie i wykonanie poziomego 
oznakowania ścieżek w ciągu komunikacyjnym Muzeum” 

Zadanie 3: Eliminacja barier utrudniających poruszanie się po budynku i przestrzeni Muzeum 
Działanie 2: Wytyczenie i wykonanie poziomego oznakowania ścieżek w ciągu 
komunikacyjnym przestrzeni Muzeum” 

Realizacja zadania odbywa się w ramach projektu: „Kultura bez barier” realizowanego przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
 
Zamawiający:  
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 
Ul. Z. Krasińskiego 1 
50-954 Wrocław 
Tel. 71 343 67 65 
NIP: 899-21-30-447, REGON: 000132871 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i montaż w siedzibie Zamawiającego:  
ścieżki dotykowej dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie widzenia, kontrastowej w 
stosunku do struktury do nawierzchni. Ścieżka, ma mieć długość ok. 150 m i składać się z 
następujących elementów:  
a) pasa prowadzącego – w postaci ciągu elementów z podłużnymi wypukłościami 
umieszczonych na posadzce, umożliwiającego ich wyczuwanie przez dotyk, stanowiący 
oznakowanie granicy stref zagrożenia, trasy wolnej od przeszkód oraz orientacji w 
przestrzeni. Pas ma doprowadzać do konkretnych miejsc:  schodów, windy, wejścia, wyjścia, 
kasy, punktów informacyjnych, toalety, sal wystawienniczych i eksponatów.  

b) pól uwagi – w postaci elementów wypukłych punktowo ułożonych w miejscach zakrętów, 
rozgałęzień, punktów docelowych, do których doprowadza ścieżka. Pola uwagi powinny być 
elementem pasa prowadzącego i rozmieszczone w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego w następujący sposób:  



  

 
  

 

-  około 30 pojedynczych pól uwagi, o orientacyjnych wymiarach 0,5 m/0,5 m 

- około 14 pól uwagi o różnej długości (w zależności od potrzeb i miejsca ich umieszczenia),  o 
łącznej długości około 24 m  

- 2 pola uwagi o wymiarze około 0,5m /1,2-1,5 m przy windzie 

- pole uwagi wykonane ze stali nierdzewnej na chodniku przed wejściem do budynku wokół 
schodów – łącznie ok. 10 m metrów   

c) 6 płaskich naklejek ostrzegawczych w ciągach komunikacyjnych, o łącznej długości około 
12 m. 

Wszystkie elementy powinny być wykonane z wytrzymałego tworzywa i przymocowane 
stabilnie do podłoża (wykonawca zaproponuje w ofercie sposób i materiały do ich 
zamocowania). 
 
2. Termin realizacji zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia: do 23.12.2022 r. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu. 
O zamówienie mogą ubiegać  podmioty, które:  

 a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac 
objętych zapytaniem ofertowym. W celu potwierdzenia Wykonawca powinien złożyć 
oświadczenie o wykonanych pracach z zakresu objętego postępowaniem ofertowym. 

 b) nie są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 
 c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli oświadczy że:  
 - nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie w sprawie likwidacji lub nie 
została ogłoszona jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 
 -nie zalega z płaceniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w 
całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

4. Przygotowanie i dostarczenie oferty.  

a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
b) Oferta musi być dostarczona w formie załącznika podpisanego przez osobę 

uprawnioną ze strony Zamawiającego, drogą mailową na adres: 

sekretariat@muzeum.wroclaw.pl. W temacie maila należy wpisać „Zwiększenie 

dostępności Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu dla osób ze 
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szczególnymi potrzebami w obszarze widzenia – wytyczenie i wykonanie 

poziomego oznakowania ścieżek w ciągu komunikacyjnym Muzeum” 

c) Termin przesyłania ofert upływa 17.11.2022 r. o godzinie 16:00. Oferty, które 

wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w 

celu doprecyzowania szczegółów oferty.  

e) Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto za wykonanie całej usługi. Oferta 

musi zawierać następujące dane: identyfikację podmiotu składającego ofertę, 

dane kontaktowe do osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 

składającego ofertę. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty 

wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia 

oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  

f) Oferta powinna być ważna przez okres 30 dni.  

5. Kryteria oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę 

następujące kryteria:  

cena: 100% netto. 

 
Wybrany Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową. 

 
7. Dodatkowe informacje 

 
Dodatkowych informacji udziela P. Sylwia Szurant pod numerem telefonu 71 343 67 
65 oraz adresem email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl. 
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