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Tarnów, dn. 20 września 2022 r. 

Nr sprawy AD-271-2-9/2022 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na zamówienie pn.:  

„Wykonanie planów tyflograficznych układu przestrzennego dla Oddziałów Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie oraz stojaki pod tyflografiki”. 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Okręgowe w Tarnowie       

Rynek 3, 33-100 Tarnów 

NIP 873-000-76-51, REGON 850012309 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie planów tyflograficznych układu 

przestrzennego oraz stojaki pod tyflografiki dla wybranych Oddziałów Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie: 
a. Muzeum Historii Miasta i Regionu – zespół kamienic Rynek 20,21 – piwnica, parter i 

piętro 

b. Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci – parter 

c. Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach – 4 budynki parterowe: dom 

mieszkalny, stodoła duża, stodoła mała, dawna stajnia.  

2.2. Cechy tyflografik i stojaków 

a) Wymiary 30 na 50 cm 

b) Kolorystyka kontrastowa 

c) Informacje w języku polskim i w alfabecie Braille’a  

d) Materiał, z którego tyflografiki będą wykonane ma być odporny na czynniki chemiczne, 

mechaniczne, promieniowanie UV, wysoką i niską temperaturę. Kolory nie mogą blaknąć i 

odbarwiać się,  

e) Legenda do znaków graficznych 

f) Miejsce na kod QR 

g) Tyflografika nie może być wykonana na papierze do druku wypukłego  
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h) Tyflografika ma być umieszczona na mobilnym stojaku, ma on być stabilny – bez 

mocowania do podłoża/ściany i na tyle lekki, aby w każdej chwili go przenieść. 

i) Materiał, z którego stojaki będą wykonane ma być odporny na czynniki chemiczne, 

mechaniczne, promieniowanie UV, wysoką i niską temperaturę. Kolory nie mogą blaknąć i 

odbarwiać się, 

j) Wysokość stojaka ok. 1 m 

k) Tyflografiki - stodoły małej i dawnej stajni (M. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach) 

będą umieszczone na zewnątrz.  

l) Przed ostatecznym wykonaniem planów Zleceniodawca musi wyrazić akceptację.  

 2.3. Powyższe plany należy opracować w oparciu o plany budynków załączone do 

niniejszego zaproszenia (Załącznik nr 3 - 10). Wszelkie zmiany przy tworzeniu tyflografik 

muszą być konsultowane z Zamawiającym i wprowadzane po uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji.  

2.4. Zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin 

obiektów, w których nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia. W sprawie dokonania oględzin 

należy się kontaktować z Panią Kingą Smółką  - tel. 14 621 21 49, wewn. 101, e-mail: 

k.smolka@muzeum.tarnow.pl 

3. OPIS WYMAGAŃ: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 

wymagania - Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponować potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia. 

Spełnienie warunku Zamawiający zweryfikuje na podstawie oświadczenia zawartego w 

treści oferty.  

2. Wykonawca powinien wskazać co najmniej 4 zleceniodawców, dla których wykonywano 

plany tyflograficzne przestrzeni budynków. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zweryfikowania tych informacji.  

 3. Pozostałe istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

4. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

− cena - 100% 
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5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  do dnia 15 listopada 2022 roku.  

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:   

Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz z 

informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 1 

8. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: 

a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona 

osobiście na adres:  

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów, Kancelaria I piętro, pok. 108, lub 

przesłana na adres e-mailowy: oferty@muzeum.tarnow.pl do dnia 26 września 2022 roku 

godz. 12.00.   

b) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu, nie nadania. 

9. DODATKOWE INFORMACJE: 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie, w szczególności, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie 

zamawiającego.  

b.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, 

bez podania przyczyn. 

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy zauważalnych 

oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, 

niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w celu ich poprawy przez 

Wykonawcę. 

d. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Beata Wajda,  e-mail: 

oferty@muzeum.tarnow.pl  

10. WYKAZ DOKUMENTÓW: 

Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych 

Załącznik nr 2. Projekt umowy 

Załącznik nr 3 Rzut poziomy budynku Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – piwnica 

Załącznik nr 4 Rzut poziomy budynku Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – parter 
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Załącznik nr 5 Rzut poziomy budynku Muzeum Historii Tarnowa i Regionu – piętro 

Załącznik nr 6 Rzut poziomy budynku Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci – parter 

Załącznik nr 7 Rzut poziomy budynku mieszkalnego w Muzeum Wincentego Witosa w 
Wierzchosławicach 

Załącznik nr 8 Rzut poziomy stodoły małej w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 

Załącznik nr 9 Rzut poziomy stodoły dużej w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 

Załącznik nr 10 Rzut poziomy dawnej stajni w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach 

Zatwierdzam 

 

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

(podpis Dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


