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Muzeum Sopotu 

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8,  

81-724 Sopot  

tel.: (+48 58) 551 22 66,  

NIP 585-13-72-371, REGON 192495001 

 

Sopot, dnia 11.01.2022 r.  

       

     

dot.: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie konserwacji zachowawczej dwóch 

rzeźb. 

 

 

Odpowiadając na pytania zgłoszone do zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia 

co następuje: 

 

Pytanie 1 

 

 
Odpowiedź 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy. Z uwagi na powyższe przepis 

przywołany w pytaniu nie ma w tym postępowaniu zastosowania. 

Odnosząc się do  treści merytorycznej pytania, Zamawiający wyjaśnia, że rzeźba tzw. 

Wenus wykonana jest z wapienia, pokryta jest polichromią. Datowanie na przełom XIX i XX 

w.  Na podstawie zachowanego materiału ilustracyjnego ustalono, że prezentowana była we 

wnętrzach sopockiego kasyna (1919-1944). 

Rzeźby tzw. dwóch chłopców – odlew ze sztucznego kamienia, datowanie: lata 20. XX w. 

Rzeźby tzw. chłopców były elementem fontanny. Jedna z figur jest uszkodzona, brakuje jej 

lewej nogi i głowy. 

Wymiary rzeźb: 

chłopcy - wys.142 cm, szer. 73 cm, grubość 40 cm 
chłopiec bez głowy - 120 cm 
Wenus - wys. 172 cm, grubość 35 cm, szer. 50 cm 
 

W spisie załączników usuwa się załącznik nr 3 – wzór umowy. Treść umowy zostanie 

uzgodniona przez strony, po wyłonieniu Wykonawcy. 

 

Pytanie 2 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie jakichkolwiek danych na ich temat: program 

prac konserwatorskich, fotografie i główne wymiary. Pragnęlibyśmy złożyć ofertę a wizja 

lokalna w  najbliższym czasie nie jest możliwa.  

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=muzeum+sopotu
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Odpowiedź 

Fotografie rzeźb stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.  

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień sprostowanie formularza 

ofertowego, w którym treść nagłówka otrzymuje brzmienie:  

na wykonanie konserwacji zachowawczej dwóch rzeźb.  

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami oraz koniecznością umożliwienia 

Wykonawcom uwzględnienia wyjaśnień w treści składanych ofert, Zamawiający wydłuża 

termin składania ofert.  

Ofertę, zgodnie ze wzorem przekazanym na załączniku do niniejszych wyjaśnień 

należy złożyć w terminie do dnia 13 stycznia 2022 r. do godz. 1200.  Oferty złożone po 

upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.  

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Muzeum Sopotu 

Karolina Babicz-Kaczmarek 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

        na wykonanie konserwacji zachowawczej i dwóch rzeźb 

1. Informacje o Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy:  

………………………………………………..…………………………………. 

NIP:  …………………………………… 

REGON: ………………………………. 

Numer telefonu:  ………………………. 

Adres e-mail:  ………………………….. 

Osoba do kontaktu: …………………….............……tel. …................................... 

 

Oba odpowiedzialna za koordynację realizacji umowy: …....................................., tel.  

…..........................., e-mail: …............................................. 

 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

za cenę ryczałtową: 

1) Wykonanie konserwacji zachowawczej rzeźby Wenus 

Cena ryczałtowa netto ............zł / m-c 

Podatek VAT ................... zł 

Cena ryczałtowa brutto ............ zł / m-c 

1) Wykonanie konserwacji zachowawczej rzeźby "Chłopiec z rybą" 

Cena ryczałtowa netto ............zł / m-c 

Podatek VAT ................... zł 
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Cena ryczałtowa brutto ............ zł / m-c 

 

3)  Razem cena oferty za wykonanie konserwacji zachowawczej dwóch rzeźb:  

Cena ryczałtowa netto ............zł / m-c 

Podatek VAT ................... zł 

Cena ryczałtowa brutto ............ zł / m-c 

 

 

Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem usługi, zgodnie z 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 

2. Oświadczam/oświadczamy, że: 

1) akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym; 

2) uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 

3) jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; 

4) wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych 

informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym); 

 

1. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 

1) ……………………………………… 

 

2) ……………………………………… 

 
..............................................       ................................................ 

Miejscowość, data     podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej  

do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 


