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ZAPYTANIE CENOWE 

 

Podstawa prawna prowadzonego postępowania: Regulamin udzielania zamówień 
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza  kwoty 130.000 PLN, stanowiący 
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2022 Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi z dnia 21.02.2022 r. 
 
Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15, 91 - 065 Łódź 
tel.: 534 160 108 
e-mail: muzeum@muzeum-lodz.pl 
 
zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż wraz 
z dostawą trójobwodowych szynoprzewodów do reflektorów oświetleniowych wraz 
z osprzętem do budowy instalacji oświetlenia przestrzeni ekspozycyjnej oraz 
reflektorów szynowych przystosowanych do systemów trójfazowych, zgodnych 
z podaną  specyfikacją techniczną w oparciu o załączony formularz ofertowy stanowiący 
Załącznik nr 1 oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2. 
 

Dodatkowe warunki: 

 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz posiadać atesty 
i certyfikaty wymagane przepisami prawa, 

 Oferent zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby głównej 
Zamawiającego tj. Muzeum Miasta  Łodzi, ul. Ogrodowa, 91-065 Łódź, 

 Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie jednorazowo, w dni robocze 
tj. poniedziałek – piątek w godzinach 08:00-16:00, 

 Oferent poinformuje Zamawiającego co najmniej dwa dni robocze wcześniej 
o terminie dostawy. 

Termin realizacji zadania: do 31.05.2022 r. 

Warunki płatności: płatność za wykonane zadanie odbędzie się na podstawie poprawnie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po wykonaniu i odebraniu zamówienia 
potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez upoważnionego 
pracownika Muzeum.  

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: 

Zdzisław Piotrowski, z.piotrowski@muzeum-lodz.pl,  tel.: 606 483 040 

Kryteria oceny ofert: 100% cena 

Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę w należy złożyć do dnia: 06.04.2022 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu): 

 w wersji elektronicznej na adres e-mail Muzeum: muzeum@muzeum-lodz.pl 

 w wersji papierowej osobiście, pocztą lub kurierem na adres Muzeum: Muzeum Miasta 

Łodzi 91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 15 w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
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„Oferta cenowa na sprzedaż wraz z dostawą trójobwodowych szynoprzewodów 

do reflektorów oświetleniowych wraz z osprzętem do budowy instalacji 

oświetlenia przestrzeni ekspozycyjnej oraz reflektorów szynowych 

przystosowanych do systemów trójfazowych, zgodnych z podaną  specyfikacją 

techniczną”. 

 Pytania dotyczące treści zapytania cenowego mogą być kierowane drogą mailową 
na adres: z.piotrowski@muzeum-lodz.pl 

 Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter 
wyłącznie rozeznania rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej 
wg kryterium cenowego. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zmiany terminu 
złożenia oferty lub wyboru Oferenta.  

 Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem 
Zamawiającego o zawarcie umowy. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym 
Oferentem. 

Sposób przygotowania oferty:  

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny. 
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
4. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści zapytania 

cenowego. 
5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. 
6. Oferta musi zawierać podpisany i opieczętowany „Formularz ofertowy”, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 2 niniejszej oferty, zawierający: 

 dane Oferenta, 

 cenę za przedmiot zamówienia, zawierającą wszystkie koszty związane z jego 
realizacją (netto oraz brutto podaną w PLN), 

 podpis i pieczęć zgłaszającego oraz informację dot. osoby do kontaktu. 
7. Oferta złożona przez Oferenta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które Oferent w prawidłowy sposób zastrzegł w złożonej ofercie. 

Klauzula informacyjna 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych). Zamawiający przekazuje Oferentowi wskazane poniżej informacje 
dotyczące gromadzenia danych osobowych Oferenta w związku z  realizacją 
zapytania cenowego. 

 

Dane kontaktowe administratora danych  

Muzeum Miasta Łodzi 
ul. Ogrodowa 15 
e-mail. muzeum@muzeum-lodz.pl 
Tel. (42) 307 26 57 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do 
przetwarzania danych 

Zdzisław Piotrowski 
z.piotrowski@muzeum-lodz.pl  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
(IOD), jeśli został powołany 

inspektor@muzeum-lodz.pl   
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Cel i podstawa przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 
rozporządzenia w celu realizacji zapytania 
ofertowego.  

Odbiorca danych osobowych 
Pracownicy Muzeum Miasta  Łodzi 
odpowiedzialni za realizację umowy 

Okres, przez który dane będą 
przechowywane 

Okres  do zakończenia realizacji zapytania 
ofertowego. Następnie zgodnie z przepisami  
o archiwizacji dokumentów. 

 
2. Ponadto Zamawiający i Oferent przyjmują do wiadomości, iż zgodnie z art. 13 ust. 2 

RODO: 

a) przysługuje im prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko 

jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do wykonania umowy), a także prawo do ich 

przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia 

umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji 

umowy. 

3. Zamawiający informuje, że 

a) dane Oferenta nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane 

zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do 

oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, 

zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 

lokalizacji lub przemieszczania się; 

b) nie przewiduje się powierzania danych osobowych, których dotyczy niniejsza 

umowa, żadnym podmiotom, w szczególności nie przewiduje przekazywania ich do 

państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 
 
 
 
 
 
        ......................................... 
                           (podpis osoby upoważnionej) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Formularz ofertowy 
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