
(pieczątka Muzeum)

opole, dnia 02.09,2022 r.

Mwo.1.47o.4.2a22

ZAPYTAN|E OFERTOWE

1_ Zamawiający Muzeum Wsi opolskiej W opolu, 45,835 opoIe, ul. Wrocławska 174
Regon: 000277180, NlP| 75Ą-11-L0-I75,
te!.7,1 47 43 o27,77 457 23 49,
e-mail: §€kę!ąIlal@_D_uzc!!0]!§iqp9]§!i9i4!
strona internetowa: www.muzuemwsiopolskiei,pI

żaprasza do złożenia ofertv na:

1. Nazwa zamówienia: opraaowanie ekspeĄzy mykologiczno-kon§trukcunei oraz ploiektu

kon§erwacji i zabeżpiecnnia budvnk] dlewnianego spichlerza z Gnńvni |Mwo-73lB),
znaiduią.Ęo 5ię w zbio.ach a.chitektoni.znY.h Muzeum Wśl opolskiei W opolu.

2_ src7egółowy opis przedmiotu zamówienia:

zakr€ś oplaaowania obeimuie:
1. wykonanie ekspertyźy mykolo8icznej z opisem stanu istnie.iącego, W tym:

a) dokumentacjęfotograficzną,
b} ocenę stanU mykologiczno-technicznego, W tym badanie wil8otnoŚci ścian,

c) idenMkację Wykrytych za8rożeń biologicznych (grzybóW, owadów, itp.),

d) wnioskiizalecenia,
e) charakterystykę zalecanych ślodków chemicznvch zwalczających wykryte za8roźenia

biologiczne i dobór metody ich stosowania,
f) środki ostrożności przy lobotach impregnacYjnych, od8rzybieniowych,
g) zalecenia o8ólne dotyczące żabeżpieczeń przeciwwilgociowych,
h) zakres i rodzaj prac naplawczych §truktury drewna {zabezpi€.zanie przeciwwilgociowe,

impre8nacia, utwardzanie. wymiana drewna),
i) zakres i rodza.i prac naprawczych ścian, stropóW i Więźby dachowej budynku.

2, wykonanie dokumentacii projektowei W zakresie naprawy ścian budynku spichlerza oraż działań
niwelującycb żagroźenia bio|ogiczne (fumiga.ja. flekowanią Wymiana materia|u, utwardzanie, in.),

obejmująą:
a) projekt budowlany,
b) projekt wykonawcży,
€) specńkację techniczną Wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) przedmiar robót
e) kosztorysinwestorski.

obiekt zlokalizowa ny jest na telenie Muzeum Wsjopolskiej W opolu, przy ul, Wfocławskiej 174 (nr

d?iałki 535/72), obręb Bierkowice, 8mina opole, powiat, opole, województwo opolskie.



Parametry gabarytowe:

Powierzchnia zabudowy: 2o8 m'
Kubatura: 1a5o m3

Powierzchnia użytkowa: 589,50 m'
Wysokość budynku: 12,5 m

sz€rokość spichlerza: 9,85 m

Długość spichlerzal 21 m

Wysokość dachu: 5,70 m

Diugość kaleniry: 12,5 m

Powierżchnia dachu: 50o m'

2. Termin realizacji zamóWienia: do 30 dni kalendażowych od dnia żlecenia.

3. Warunki udziału w postępowaniu (np. posiadanie Wiedży i doświadczenia):

a) wiedza w zakresie konstrukcii dr€wnianych,

b) specialisty.żna wiedża w za*lesie myłologii budowlanej,

4, |(Meria oc€ny ofert {np. cena, termin wykonania, gwafancja):

najniŻsża cena.

5. Warunki płatności:

płatnoŚĆ pżelewem do 30 dni od prawidłowo Wystawionej i dostarczonej zamawiającemu

faktury.

6. Miejsce itelmin złoźenia ofeńy:

o{erty na|eł składać w Muzeum Wsi opolskiej na zaĘGzonym do źapytania ofeńowego

'oamu|ażu 
do dnia 19 w.ześnia zo22 .. do godzirry z2|@.

7. sposób przy8otowania ofeńy: ofeńę naleźy sporządzić WfoImi€:

a} pisemnei złożony osobiście lub plżez operatora pocztowe8o lub kuliera w siedzibie

Zamawiającego u|. Wrocławska 174 W sekretariacie, lub

b) wformie €lekt.onicznei (plikW pdf podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym},

plik przesłany na adf es mailowy: sekretariat@muzeumwsiopo15kiej,pl, lub

c) w postaci elekt.onićznei opatrżonei podpi§em zaufańym lub podpisem osobi§Ęm (plik W

pdf opatrzony podpisem zaufanym lub podpi§em osobistym), plik przestany na adres

mailowy: sekretaliat@m!żeumWsiopolskiej.pl, lub

d) w po§taci €lekroni.znei (skan podpisanej of€fty), plik przesłany na adres mailowy:

sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl.

6, osoba upowaźniona do kontaktu z Wykonawcami Alekandla Kośmi.ka,tel.T' 4s7 23 49 w.122,
alek§andra.kosmicka@muzeumWsiopolskie!.pl.

9. lnne ustalenia: o8lędziny obiektu po wcrgśniejsuym ustaleniu tefminu.

Mśao.&ł
(podpis oŚoĘ do kontaków)

*W razie potrzeby Wzór można zmodyfikować o inne, niezbędne dane


