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Warszawa, dnia 15.04.2019 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 

         

 

         …………………………………………. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT) 
 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji 

zamówienia, którego przedmiotem jest: 

 

Usługa mycia elementów szklanych w budynku Muzeum Polin wraz z doczyszczaniem elementów 

budynku na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych, teleskopowych oraz podnośnika. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmować mycie wewnętrznych i zewnętrznych elementów 

szklanych wraz z framugami okiennymi oraz czyszczenie elementów budynku wymienionych poniżej. 

 

 Okna biurowe - 682,5 m2*1 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy 

- mycie okien od zewnątrz - praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, 

możliwość poruszania się po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym 

elewację z oknem budynku.  

- mycie okien od wewnątrz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej. 

 

 Rolety w oknach biurowych – 682,5 m2 - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania 

umowy w tym samym czasie, co mycie okien biurowych od strony zewnętrznej 

Praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, możliwość poruszania się 

po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym elewację z oknem budynku.  

 

 Okno biurowe we foyer Centrum Edukacji oraz metalowy element elewacji z lampą zewnętrzną i 

częścią pomostu stalowego – 15 m2 – usługa wykonana będzie dwa razy w okresie obowiązywania 

umowy 

Mycie i czyszczenie wyżej wymienionych elementów tylko od zewnątrz. Miejsce – poziom +1. Praca 

wykonywana będzie na wysokości, lecz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, 

możliwość poruszania się po stalowym pomoście komunikacyjnym wykonanym z kraty, łączącym 

elewację z oknem budynku.  

 

 Okno sali konferencyjnej (poziom 3) – 20,9 m2* - usługa wykonana  będzie 3 razy w okresie 

obowiązywania umowy 

                     
1 Wymiary podane z „* ” dotyczą części zewnętrznej przeszkleń. 
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     -  Metoda mycia części zewnętrznej: mycie ręczne z podnośnika koszowego. 

 

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 27 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.  

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy. 

 

- Mycie od wewnątrz bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej. 

 

 Elewacja szklana od strony parku w holu głównym (największe okno w Muzeum) – 682,9 m2* + 

szklane „śmigła” („śmigła” są tylko od wewnętrznej strony elewacji) – 285,6 m2 – usługa wykonana 

będzie raz w okresie obowiązywania umowy 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- mycie ręczne z podnośnika koszowego; 

- metoda teleskopowa. 

 

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 27 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony.  

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający przed myciem w/w okna zabezpieczy teren zewnętrzny w postaci mat zewnętrznych, po 

których podnośnik będzie mógł się poruszać. Zamawiający zabrania aby podnośnik poruszał się podczas 

mycia w/w okna po terenie zewnętrznym bez zabezpieczenia terenu przez maty. 

Koszt wynajęcia mat po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody 

demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym). 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- metoda teleskopowa; 

- mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m –     

udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń 

technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome); 

- technika alpinistyczna - ze względu na dość skomplikowane okno, ta metoda możliwa tylko po wizji 

Wykonawcy w budynku. 

 

 Wejście Główne od strony pomnika – 246,6 m2* wraz z metalową opaską okalającą wejście główne 

15 m2 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej : 

- mycie ręczne z podnośnika koszowego; 

- metoda teleskopowa. 

 

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 27 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony. 

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody 

demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym). 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- metoda teleskopowa – konstrukcja okna posiada wystające elementy metalowe, co może utrudnić 

mycie okna tą metodą – metoda ta możliwa po wizji Wykonawcy w budynku; 

- mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m –
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udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń 

technicznych kategorii P tj. podesty ruchome); 

- technika alpinistyczna - ze względu na dość skomplikowane okno, ta metoda możliwa tylko po wizji 

Wykonawcy w budynku. 

 

Możliwa metoda mycia metalowej części (opaski) okalającej budynek: 

- mycie ręczne z podnośnika koszowego. 

 

 

 Okno w restauracji – 193,9 m2 – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy – tylko 

strona zewnętrzna okna 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- metoda teleskopowa. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody 

demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym). 

Okno najbardziej problematyczne, ze względu na skos części szyby oraz ograniczony dostęp wjechania 

podnośnika koszowego jak najbliżej okna.  

Mycie techniką alpinistyczną zabronione.  

 

Mycie wewnętrzne szyby jest po stronie najemcy restauracji. 

 

 Okno w MER (okno narożne) – 72,4 m2* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania 

umowy 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- mycie ręczne z podnośnika koszowego; 

- metoda teleskopowa. 

 

Podnośnik o minimalnej wysokości roboczej 27 m, o wadze nieprzekraczającej 7,5 tony. 

Koszt wynajęcia podnośnika koszowego po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania długich wysięgników teleskopowych z użyciem wody 

demineralizowanej (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym). 

Mycie techniką alpinistyczną zabronione.  

 

Mycie od wewnątrz przy wykorzystaniu wysokiej drabiny (wysoka drabina po stronie Wykonawcy). 

 

 

 Okno w sali Wystaw Czasowych wraz z oknem w sali pomnikowej (okna blisko siebie) – 31,16* m2 

(11,66 m2*+ 19,5 m2*) – usługa wykonana będzie dwa razy w okresie obowiązywania umowy 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej (okno sali wystaw czasowych): 

- mycie ręczne z drabiny (poziom 0 /0,5); 

- metoda teleskopowa. 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej (okno sali pomnikowej): 

- mycie ręczne z pomostu komunikacyjnego stalowego. 
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Praca na wysokości, bez konieczności wykorzystania techniki alpinistycznej, ze względu na stalowy 

pomost komunikacyjny wykonany z kraty, łączący elewację z oknem budynku.  

 

Mycie od wewnątrz przy wykorzystaniu drabiny (drabina po stronie Wykonawcy). 

 

 Przeszklenia przy ścianie darczyńców (przy sali Wystaw Czasowych) – 50* m2 - usługa wykonana 

będzie raz w okresie obowiązywania umowy 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- metoda alpinistyczna (wejście na dach będzie udostępnione). 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny. 

 

 

 Wszystkie balustrady szklane wewnątrz budynku – 190,89* m2 – usługa wykonana będzie 2 razy w 

okresie obowiązywania umowy 

 

Mycie od wewnątrz nie stwarza ponadstandardowych problemów, od zewnątrz jest trochę 

problematyczne ze względu na małą powierzchnię do stania.  

 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- metoda alpinistyczna – mała powierzchnia do stania w niektórych miejscach przy balustradach. 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- mycie ręczne. 

 

 

 Dach Synagogi – 132 m2* – usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania umowy 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny.  

- mycie ręczne przy użyciu kijków teleskopowych. 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- mycie ręczne przy użyciu kijków teleskopowych. 

 

Wewnątrz przestrzeni Dach Synagogi, w podłodze zainstalowane są szyny zabezpieczające 

Wykonawców / Pracowników przez upadkiem z wysokości. Wykonawca musi się do nich przyczepić 

własną liną.   

 

 

 Szyb windowy szklany ok. 50 m2* – usługa wykonana  będzie raz w okresie obowiązywania umowy  

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 
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- metoda alpinistyczna  

- mycie ręczne z podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 11m –

udostępniony będzie Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń 

technicznych kategorii P, tj. podesty ruchome); 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- mycie ręczne wewnątrz wind – wymagana pomoc techniczna w celu zatrzymywania wind 

(Zamawiający zapewni techników). 

 

 

 

 Klubokawiarnia (poziom -2) – 42,6 m2* - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania 

umowy 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny; 

- metoda teleskopowa. 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny. 

 

 

 MENORA (lokal zewnętrzny, położony przy pl. Grzybowski 2) – 71,18* m2 (wejście: 15,5 m2; od ul. 

Bagno: 32,04 m2; od parkingu: 23,64 m2) - usługa wykonana będzie raz w okresie obowiązywania 

umowy. 

 

Możliwa metoda mycia części zewnętrznej: 

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny. 

 

Możliwa metoda mycia części wewnętrznej: 

- mycie ręczne przy wykorzystaniu drabiny. 

 

 

 Odkurzanie ściany krzywoliniowej w Holu Głównym Muzeum -  125 m2 – usługa wykonana będzie 

raz w okresie obowiązywania umowy. 

 

Odkurzanie na wysokości (odkurzacz powinien mieć wydłużoną rurę teleskopową) z wykorzystaniem 

podnośnika koszowego masztowego (Zamawiający posiada podnośnik 9-10 m – udostępniony będzie 

Wykonawcy przy okazaniu przez niego uprawnień do obsługi urządzeń technicznych kategorii P, tj. 

podesty ruchome. 

 

W przypadku wykorzystywania podnośnika koszowego zewnętrznego, Wykonawca musi zabezpieczyć teren 

przed zniszczeniem podczas wykonywania usługi tj. pod nogami stabilizującymi pojazd powinny podłożone 

być podkładki chroniące m.in. zieleń przed zniszczeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń,              

powstałych w związku z wykonywaniem usługi, Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkód  we własnym 

zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia, wymagane prawem zezwolenia i przeszkolenia do prac 
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wymagających użycia m.in. użyczonego przez Muzeum podnośnika wewnętrznego masztowego, technik 

alpinistycznych lub prac prowadzonych na wysokości. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia miejsca realizacji usługi m.in. poprzez zabezpieczenie / 

odgrodzenie miejsca taśmami ostrzegawczymi, zabezpieczenie podłogi przez zalaniem. 

 

Zamawiający wymaga aby podczas wszystkich prac na wysokości, Wykonawca był zabezpieczony poprzez 

posiadanie na głowie kasku oraz był podpięty linami/pasami do możliwych miejsc do tego przeznaczonych. 

 

Ze względu na specyfikę okien budynku, przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji 

lokalnej budynku - po uprzednim jej uzgodnieniu z Zamawiającym. Osoba do kontaktu: Agnieszka Żurowska-

Lorentz, tel. 600 475 757. 

 

Zamawiający informuje, że w przypadku zewnętrznych części okien, nie ma możliwości wykorzystywania 

technik alpinistycznych. 

 

*podany wymiar dotyczy części zewnętrznej przeszkleń. 

 

 

2. Sposób i miejsce realizacji zamówienia:  
 

Siedziba Zamawiającego w Warszawie ul. Anielewicza 6. 

Lokal użytkowy Menora przy ul. Pl. Grzybowski 2, 00-131 Warszawa . 

 

Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu własnego sprzętu specjalistycznego oraz 

własnych materiałów i środków czystości. Środki, których będzie używał Wykonawca nie mogą zawierać 

substancji mogących doprowadzić do zarysowań, przebarwień lub uszkodzeń ram okiennych, 

powierzchni szklanych, okuć.  
 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 
 

4.    Kryteria oceny ofert: 

1) Cena – 100%  

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertą z najniższą zaoferowaną ceną całkowitą brutto. 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami. 

Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto 

oferty. 

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:  

 

𝑪 =
𝑪𝒎𝒊𝒏

𝑪𝒃𝒂𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎𝒑𝒌𝒕 

        Gdzie: 
Cmin -  oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 
Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

                C - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie  
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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5. Miejsce, sposób i termin składania ofert 
 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o złożenie 

pisemnej oferty zawierającej wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY (załącznik 1):  

osobiście - w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; 00-157 Warszawa,                                    
ul. Anielewicza 6 
lub 

e-mailem na adres: azurowska@polin.pl  
 
najpóźniej do dnia 18.04.2019 (czwartek) do godz.: 23:59 

 

6. Inne istotne postanowienia: 

- oferty złożone w innej formie niż na FORMULARZU OFERTOWYM będącym załącznikiem                                        

1 do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane, 

- w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, 

zapytanie ofertowe może zostać unieważnione. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, 

w każdym czasie bez podania przyczyn lub pozostawić zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia. 
 

Podstawowe warunki wykonywania usługi zostały określone przez Zamawiającego w treści załącznika numer 

2 – Istotne Postanowienia Umowy. 

 

Informacja Prawna: 

Muzeum oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy w zakresie obejmującym imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, PESEL oraz numer rachunku bankowego, będą przetwarzane przez Muzeum jako 

administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie 

zapytania ofertowego a w konsekwencji doprowadzenia do podpisania umowy, w tym w celu realizacji 

płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy. Dane osobowe, o których mowa powyżej będą przetwarzane przez 

Muzeum przez okres trwania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

umowy. 

 

Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy,                                                  

a Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, 

sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Ponadto Wykonawcy/Podwykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego dla przetwarzania danych.  

Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem telefonu +48 22 4710341 

lub adresem e-mail: iod@polin.pl.  

 

Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy/Podwykonawcy, w związku i w celu udzielenia zamówienia                              

a w konsekwencji zawarcia umowy, mogą być: 

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT; 

b) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi 

prawne, analityczne; 

mailto:azurowska@polin.pl
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c) operatorzy pocztowi i kurierzy; 

d) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności; 

e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

Wykonawca/Podwykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Oferty oraz Umowy, a w szczególności 

przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1764), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

 

 

…........................................................ 

    (podpis osoby, która sporządziła ofertę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Załącznik nr 1 

 

…………………………………………. 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. usługi mycia elementów szklanych w budynku Muzeum Polin wraz                      

z doczyszczaniem elementów budynku na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych, teleskopowych 

oraz podnośnika oferuję/-emy wykonanie całości zamówienia za:  

Cenę netto wynoszącą …………………………………złotych 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

, w tym: 

należny podatek VAT w wysokości ………………….%, …………………………………………………złotych 

czyli za: 

Cenę brutto : ……………………………………………………………………………………………….złotych 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 

Szczegółowe zestawienie ilości i cen: 

 

ELEMENTY SZKLANE / ELEMENTY 
BUDYNKU DO CZYSZCZENIA 

CENA BRUTTO (za 
jednokrotne mycie 

elementu od 
zewnątrz i 
wewnątrz) 

ILOŚĆ MYCIA  
(w okresie 

obowiązywania 
umowy) 

CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA DANY 
ELEMENT USLUGI  

(częstotliwość mycia x cena brutto 
za jednorazowe wykonanie 

danego elementu usługi) 

Okna biurowe    1   

Rolety w oknach biurowych    1   

Okno biurowe we foyer Centrum Edukacji 
oraz metalowy element elewacji z lampą 
zewnętrzną i częścią pomostu stalowego   

2 

  

Okno sali konferencyjnej (poziom 3)    3   

Elewacja szklana od strony parku w holu 
głównym (największe okno w Muzeum) + 
szklane „śmigła”    

1 
  

Wejście Główne od strony pomnika wraz 
z metalową opaską okalającą wejście 
główne   

1 
  

Okno w restauracji    1   

Okno w MER (okno narożne)    1   

Okno w sali Wystaw Czasowych wraz z 
oknem w sali pomnikowej    

2 
  

Przeszklenia przy ścianie darczyńców   1   
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Wszystkie balustrady szklane wewnątrz 
budynku    

2 
  

Dach Synagogi    1   

Szyb windowy szklany   1   

Klubokawiarnia (poziom -2)    1   

MENORA (lokal zewnętrzny przy pl. 
Grzybowski 2)    

1 
  

Odkurzanie ściany krzywoliniowej w Holu 
Głównym Muzeum    

1 
  

  

CENA ŁĄCZNA 
BRUTTO (za 
wykonanie 

całości 
przedmiotu 

zamówienia)   

            

 

 

                                                                                                                                            ……………………………………………. 

                             Data i podpis Wykonawcy 


