
 1 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  
Plac Zamkowy 4  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

 
 
Przedmiot zamówienia: 
 
Dostawa sprzętu multimedialnego na wystawę w Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim pn. „Historia Piotrkowa Trybunalskiego ” 
 
 
W ramach zadania:  
 
Należy wykonać dostawę sprzętu multimedialnego na wystawę w Muzeum 
w Piotrkowie Trybunalskim pn. „Historia Piotrkowa T rybunalskiego” 
 

 
 
 

 
 
 
SIWZ opracował:         Zatwierdził: 
Tomasz Biegański  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piotrków Trybunalski, 22.08.2011 rok  
 
 
 

 



 2 

Piotrków Trybunalski, dnia 22.08.2011 roku  
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiot zamówienia:  
 
Dostawa sprzętu multimedialnego na wystawę w Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim pn. „Historia Piotrkowa Trybunalskiego ” 
 
Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Nazwa: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  
Adres: Plac Zamkowy 4, 
97-300 Piotrków Trybunalski 
Tel. 44 646 52 72, 44 646 43 35  
Fax: 44 646 52 72  
e-mail: muzeum@post.pl 
www: www.muzeumpiotrkow.pl  
REGON: 000676281 
NIP: 771-23-49-872 
 
Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia.  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej 14 000 
euro, prowadzone w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert 
 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 
30231320-6 – Monitory dotykowe  
30213000-5 – Komputery osobiste 
39134000-0 – Meble komputerowe 
38652000-0 – Projektory filmowe 
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
A. Monitor dotykowe do zabudowy: 
Rozmiar: 24 cale – przekątna ekaranu 
Format  obraz : 16:10  
Rodzaj panelu: IPS 
Jasność [cd/m²]: minimum 320  
Rozdzielczość (optymalna) 1920x1200 
Czas reakcji[ms]  maksimum 8  
Rodzaj panelu: IPS TFT 
Wielkość ekranu [cale/centymetry] 24.1/61.1 
Rozmiar gamutu barwowego(porównanie, typ.) 75%AdobeRGB, 72%NTSC 
Rozmiar plamki [mm]: 0.270 
Kąty widzenia[º]  nie mniej niż 178 poziomo/178 pionowo (CR 10:1) 
Ilość kolorów [mln] nie mniej niż 16.77 
Częstotliwość synchronizacji: 
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Częstotliwość pozioma [kHz]: nie mniej niż  31.5-93.8 i 118.4 (analog); 31.5-91.1 i 118.4 
(digital) 
Częstotliwość pionowa[Hz]: nie mniej niż 50-85 
Rozdzielczość 
Rozdzielczość optymalna: 1920x1200 przy 60 Hz 
Obsługiwane rozdzielczości:1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 
1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 720x576, 720x480, 720x400, 640x480, 
Możliwości podłączania: (gniazda) 
Cyfrowe: 1xDVI-D 
Cyfrowe/Analogowe: 1xDVI-I 
Analogowe: 1xD-sub 15 pin 
Parametry elektryczne 
Pobór mocy [W]: nie więcej niż 75(typowe), 56 (Tryb Eco 1), 89 (max) 
Tryb Power Save [W]: 10  
Zasilanie: 100-240 V; 1.1A/0.55 A: zintegrowany zasilacz  
Warunki otoczenia  
Temperatura otoczenia podczas pracy [ºC] : +5 do +35 
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%] 30 do 80  
Parametry Mechaniczne 
Szerokość ramki [mm] 17,9(prawa i lewa, góra i dół) 
Wymiary [mm]: bez stopki: 554,2x359,8x104 
Waga[kg]: bez stopki nie więcej niż 9 kg 
Mocowanie VESA 100x100 (cztery otwory) 
Dodatkowe funkcje 
Kolor: Czarna ramka ekranu, czarna obudowa 
Plug and Play: VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B, Advances NTAA 
(automatyczne dostosowanie, ) blokada menu OSD, Fine Adjust (tylko dla złącza 
analogowego) 
Funkcje regulacji: Informacje o monitorze, Inteligentny system zarządzania energią; 
OmniColor™: RGB oraz szcześcioosiowa kontrola koloru; Regulacja jasności; Sharoness; 
tryb Expansion Mode; zaawansowane menu OSD; regulacja kontrastu; regulacja poziomu 
czerni; temperatury barwowej; wybór języka OSD. 
 Do monitora muszą być dołączone: kable zasilające, CD-ROM, Podręcznik użytkownika w 
języku polskim, kable sygnałowe: DVI-A-VGA, DVI-D-DVI-D 
 
Okres gwarancji 36 miesięcy (w tym na podświetlenie ekranu) 
Liczba:  4 sztuki 
 
B. Panel administracyjny oraz aplikacja do obsługi komputera 
 
Stworzenie panelu administracyjnego nieopartego na technologii FLASH. Szata graficzna 
zgodna z wyglądem strony internetowej Zamawiającego www.muzeumpiotrkow.pl. 
Aplikacja dedykowana do prezentacji multimedialnych umożliwiająca przygotowanie oraz 
odtwarzanie prezentacji interaktywnej na monitorach. Aplikacja musi spełniać następujące 
warunki:  
-  pozwalać na samodzielne zbudowanie interaktywnej prezentacji wyświetlającej sekwencje 
zdjęć lub plików video akceptowane formaty: *wmv; *jpg;) 
-możliwość definiowania lub usuwania minimum 5 przycisków dostosowanych do ekranu 
dotykowego 
- wygodny i prosty w obsłudze interfejs przewijania zdjęć  
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- możliwość zdefiniowania własnego tła prezentacji  
- przejrzysty panel administracyjny.   
 
 
B. Jednostki komputerowe – wymagania minimalne. 
 
Procesor: procesor dwurdzeniowy minimum 2x2.0 ghz 
Pamięć minimum 4 GB (DDR 3 1333 mhz) 
Dysk twardy minimum 500 GB ,3.5 cala, SATA/7200 obr/min. 
Napęd optyczny: DVD+/- RW Double Layer 
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną – minimum 512 MB pamięci przydzielanej 
dynamicznie 
Napęd FDD: Nie  
Karta dźwiękowa: zintegrowana 
Karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbps. 
System operacyjny: Windows 7 Home PL 32 bity  
Porty I/O minimum: 4xUSB 2.0, 1xVGA, 1xLine In, 1xMikrofon In, 1xRJ45 Ethernet 
Obudowa Komputera : Mini Tower(wysokość maksymalna 360 mm, szerokość maksymalna 
200 mm, głębokość maksymalna 440 mm) 
Okres gwarancji : 24 miesiące 
Liczba : 4 sztuki  
 
C. Obudowy wraz z podstawami do monitorów dotykowych.  
 
Obudowy wolnostojące do monitorów dotykowych oraz jednostek komputerowych wykonane 
z płyty meblowej laminowanej w kolorze ciemny brąz. Wysokość całkowita obudowy 
wolnostojącej nie może przekroczyć w najwyższym jej punkcie 1500 mm 
Podstawa obudowy wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze ciemny brąz o 
minimalnej grubości 25 mm. Wymiary podstawy to 600mm szerokości na 800mm długości. 
Podstawa musi być osadzona na czterech regulowanych nogach. 
Podstawa cokołu (zwieńczenia) wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze ciemny 
brąz o grubości minimum 25 mm na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 550 mm 
szerokości oraz 400mm głębokości. Podstawa cokołu ma być skręcona i sklejona na stałe z 
podstawą obudowy. Ściany podstawy cokołu powinny być skręcone ze sobą na stałe oraz 
dodatkowo sklejone.  
Przednia ściana podstawy cokołu o wysokości 800 mm. Wysokość ścian bocznych 
proporcjonalna do wysokości ściany przedniej i tylnej. Ściany boczne ścięte pod kątem tak, 
aby uzyskano kąt 30 stopni. Tylna ściana podstawy cokołu o wysokości całkowitej 1040 mm. 
Dolna krawędź ściany tylnej podstawy cokołu monitora dotykowego musi być zainstalowana 
na wysokości 400mm od podstawy całej obudowy(wg załącznika nr 5) tak, aby można było 
uzyskać łatwy dostęp do jednostek komputerowych, które zostaną umieszczone w 
zabudowach. Obudowa panelu dotykowego wykonana z płyty meblowej laminowanej w 
kolorze ciemny brąz o minimalnej grubości 25 mm, ściany obudowy panelu dotykowego 
powinny być ze sobą skręcane oraz sklejone. Obudowa panelu dotykowego winna być 
skręcona na stałe oraz sklejona z zwieńczeniem podstawy. Wymiary to 755 mm szerokości, 
560 mm głębokości, oraz 200 mm wysokości. Dodatkowo we wnętrzu obudowy musi się 
znajdować płyta o grubości minimum 30 mm, do której zostaną przymocowane ekrany 
dotykowe za pomocą systemu mocowania VESA. Płyta musi być prostopadła do panelu 
przedniego obudowy ekranu dotykowego tak, aby umożliwi ć montaż monitorów dotykowych 
pod właściwym kątem. Płyta musi być skręcona oraz sklejona z drewnianymi ścianami 
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obudowy ekranu dotykowego, oraz umieszczona na takiej wysokości, aby monitory dotykowe 
po montażu przy pomocy systemu VESA nie wykraczały swoją obudową poza powierzchnie 
panelu przedniego obudowy monitorów. W panelu przednim obudowy monitorów o 
wymiarach 755 mm szerokości, 560 mm, należy wyciąć otwór zgodny z wymiarami 
zewnętrznymi monitora dotykowego podanego w SIWZ Rozdział III. A. Otwór powinien 
zostać wycięty w taki sposób, aby z każdego boku pozostało po 100 mm zapasu. Zarówno w 
płycie wewnętrznej obudowy monitora dotykowego a także w postawie obudowy ekranu 
dotykowego powinny zostać wykonane otwory o średnicy 50 mm umożliwiające ułożenie 
okablowania (przewód zasilania oraz przewód sygnałowy). 
Obudowy wraz z podstawami maja być wykonane wg załącznika nr 5, dołączonego do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu zmontowanych obudów wraz z już zainstalowanymi 
ekranami dotykowymi, bądź dokonać montażu w siedzibie Zamawiającego.  
 
D. Szerokokątny projektor prezentacyjny: 
 
Szerokokątny projektor prezentacyjny mogący wyświetlać obraz o maksymalnej  przekątnej 
80 cali z odległości minimalnej 8,1 centymetrów. Projektor prezentacyjny musi spełniać 
następujące parametry.  
- rozdzielczość 1024x768(XGA) 
-jasność 2000 ANSI lumenów 
-kontrast mnimum 600:1 
-rozmiar wyświetlanego obrazu – minimalna 60 cali – maksymalna 80 cali 
-określona przez producenta żywotność lampy – 3000 h w trybie ekonomicznym, 2000 h w 
trybie normalnym 
-natężenie dźwięku podczas pracy rzutnika prezentacyjnego nie więcej niż  – 29 dB w trybie 
ekonomicznym, 34 dB w trybie normalnym 
-zużycie energii nie większe niż 330 W w trybie ekonomicznym, 390 W w trybie normalnym, 
10 W w trybie oczekiwania 
- możliwość montażu projektora prezentacyjnego w pionie i poziomie 
- wymagane porty I/O: D-sub 15 (RGB/SCART RGB); D-Sub 15 (RGB) or Monitor Out; 
3xCinch; RCA (Composite); Mini DIN 4 pin (S-Video);  
Audio; 3.5 mm Stero Jack for computer; 2x RCA  
- minimum dwa głośniki o mocy 2W 
- zabezpieczenie przed kradzieżą 
-Direct Power on/off 
-dodatkowo projektor powinien być wyposażony w funkcje zabezpieczającą projektor i lampę 
przed uszkodzeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania sprzętu np. poprzez 
odłączenia kabla zasilającego  
-wyposażenie standardowe: pilot, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim (może być w 
formie elektronicznej), kabel zasilający, D-Sub 15 cabel, funkcja alarmu, kod PIN 
Okres gwarancji 3 lata , na lampę 1 rok (minimalna liczba godzin -1000) 
 
Rozdział IV. Opis części zamówienia  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Rozdział V. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających 
 
Rozdział VI. Ofert wariantowe  
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 
Rozdział VII. Podwykonawcy  
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.  
2.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, które powierzy do 
realizacji podwykonawcom.  
 
Rozdział VIII. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
Rozdział IX. Termin wykonania zamówienia 
Termin: 45 dni od zawarcia umowy 
 
Rozdział X. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 
Wykonawca musi załączyć  do oferty wymagane niżej oświadczenia i dokumenty : 
a) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 ) 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem 
terminu składania ofert . 
c) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego : 
- wypełniony  „Formularz ofertowy” sporządzony zgodnie z wzorem będącym załącznikiem  
nr 1  do niniejszej specyfikacji  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu określone w art. 24 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych wg załącznika nr 3 
- upoważnienie do podpisywania ofert, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów 
dołączonych do oferty. 
- akceptacja projektu  umowy ,( załącznik nr 4) poprzez zaparafowanie na każdej stronie i 
dołączenie do oferty. Umowa może ulec nieznacznym zmianom po uzgodnieniu miedzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Kopia dokumentu ( każda strona zawierająca informacje) musi być potwierdzona „Za 
zgodność z oryginałem” przez osobę /y reprezentujące firmę. Wszystkie dokumenty i 
załączniki w tym kserowane muszą być czytelne. Dokumenty (strony) nieczytelne nie będą 
uznane. 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w specyfikacji , lub złożenie dokumentu w 
niewłaściwej formie ( np. niepoświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie ), spowoduje  
wykluczenie  dostawcy  z postępowania , gdy ten po wezwaniu Zamawiającego do 
uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie nie dokona tego. 
 
XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami /dostawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów: 
 
1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy, przekazują pisemnie lub faksem z natychmiastowym potwierdzeniem faktu ich 
otrzymania. 
2.Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, tzn. od  
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poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 . 
3.Dostawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 
związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , sposobem przygotowania i 
złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie lub faksem oraz za pomocą poczty 
elektronicznej  pod adres : jak podano w pkt. I. SIWZ. 
4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane faksem uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i został 
niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania. 
5.Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wykonawcom, na pytania dotyczące SIWZ, 
pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż 5 
dni przed upływem terminu składania ofert. 
6.Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym 
Zamawiający przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła 
zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej  www.muzeumpiotrkow.pl. 
7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert 
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ . Dokonane 
modyfikacje w formie uzupełnienia zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy 
uzyskali SIWZ od zamawiającego oraz zamieści na stronie internetowej 
www.muzeumpiotrkow.pl 
 
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : 
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:, Tomasz Biegański , nr 
tel. 0-44 646-52-72 , fax. 0-44 646-52-72 , poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00 , e- 
mail: muzeum@post.pl.  
 
XIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 
 
XIV. Termin zwi ązania z ofertą: 
 
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dostawca pozostaje 
związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
XV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
2.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę /y 
uprawnioną/e do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 
rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. 
3.W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres oraz musi być podpisane przez osobę /y uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy. 
4.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające informacje) były ponumerowane. 
Wszystkie strony zawarte w ofercie muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną /e do 
reprezentowania wykonawcy, a całość zaleca się, aby była zszyta w sposób zapobiegający 
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dekompletacji oferty. Wszystkie materiały dodatkowe (np. foldery reklamowe) powinny 
stanowić odrębną część nie połączoną w sposób trwały z ofertą.  
5.Oferta powinna zawierać spis dokumentów z podaniem stron,na których się znajdują. 
6.Wszelkie miejsca wypełniane w ofercie mają być wypełnione w sposób trwały czyli 
długopisem, maszynowo lub metodą komputerową, a informacje, w których wykonawca  
naniósł zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być czytelne oraz parafowane przez 
osobę/y podpisującą /e oferty. 
7.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z artykułem 82 ust.1 ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm. 
8.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu, w kopercie w 
siedzibie Zamawiającego – sekretariat lub za pośrednictwem poczty. Oferta złożona w innym 
terminie lub w miejscu niewskazanym przez zamawiającego, nie będzie badana ( nie zostanie 
otwarta) i zostanie zwrócona wykonawcy. Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę i 
adres Wykonawcy oraz napis : Oferta na dostawę sprzętu multimedialnego na wystawę w 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pn. „Historia Piot rkowa Trybunalskiego”, 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  , Plac Zamkowy 4 , 97-300  Piotrków Trybunalski 
 Nie otwierać przed 2 września 2011 roku , godzina 12.15   
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie  
wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie  oferty przed wyznaczonym  terminem 
otwarcia , a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w 
trakcie sesji otwarcia ofert. 
9.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Uwaga za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej dostarczenia do sekretariatu 
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim i opatrzenie pieczęcią wpłynęło dnia ,o godzinie. 
 
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 
Miejsce składania ofert: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Zamkowy 4, 97-300 
Piotrków Trybunalski - sekretariat 
Termin składania ofert upływa w dniu 2 września 2011 roku o godzinie 12.00  
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie do składania ofert, 
zostaną odesłane bez otwierania. 
Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty  do siedziby 
Zamawiającego. 
Miejsce otwarcia ofert :  
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 
Plac Zamkowy 4 
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2011 roku o godzinie 12.15 
Otwarcie ofert jest jawne 
 
XVII .Opis sposobu obliczania ceny: 
 
1. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
2.Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
3.Cena powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczeń.  
4.Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN . 
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5.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia. Cena powinna być tylko jedna. 
6.Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 
nie będą podlegały podwyższeniu.  
7.Cena pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 
8.W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty. 
9.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  
 
XVIII. Opis kryterium oceny ofert:  
 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: 
Cena- 100 % 
 
XIX. Informacje o formalno ściach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego :  
 
Zamawiający powiadomi na piśmie lub faksem o wynikach postępowania wszystkich 
wykonawców/dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.Jednocześnie 
informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.muzeumpiotrkow.pl oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
 
 
Załączniki  do  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia 
 
Zał. nr 1 .Formularz oferty 
Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Zał. nr 4  Wzór umowy 
Zał. nr 5 Rysunki 
 

 
 

Opracował  
Tomasz Biegański 


