Warszawa, 19.03.2021

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży, w drodze
bezprzetargowej:
Elementy scenografii Wystawy Czasowej Tu Muranów.

1. Opis przedmiotu sprzedaży:
Opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w załączniku nr 1, do niniejszego ogłoszenia.

2. Cena wywoławcza elementów scenografii znajduje się w załączniku nr 1, do
niniejszego ogłoszenia, w kolumnie „Cena wywoławcza brutto”.

3. Istnieje możliwość kupna pojedynczych elementów scenografii.

4. Oferowana cena nie może być niższa od cen wywoławczych.
5. Elementy scenografii można obejrzeć w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, od dnia ukazania się
ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, w dni robocze - po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu:
Kinga Lewandowska – Doleszczak , tel. 604 460 369
6. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało jednakową najwyższą cenę,
Sprzedawca będzie brał pod uwagę termin (datę i godzinę) złożenia oferty przez

Oferenta. Oferent, który złożył ofertę wcześniej będzie mógł w pierwszej kolejności
zakupić sprzedawany przedmiot.

7. Ofertę należy przesłać mailem, w tytule maila należy wpisać „Oferta na zakup
elementu scenografii”. Adres mailowy do złożenia oferty: azurowska@polin.pl.

8. Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią:
• załącznika nr 2 (dotyczy zakupu konstrukcji) lub
• załącznika nr 3 (dotyczy zakupu postumentu) lub
• załącznika nr 4 (dotyczy zakupu gabloty wysokiej) lub
• załącznika nr 5 (dotyczy zakupu gabloty niskiej) lub
• załącznika nr 6 (dotyczy zakupu ekspozytora na pocztówki),
zamieszczonych poniżej przedmiotowego ogłoszenia.

9. Oferta pisemna winna zawierać :
•

imię i nazwisko oraz nr telefonu oferenta, , adres e-mail (w przypadku gdy
Oferentem jest osoba fizyczna);

•

nazwę firmy wraz z adresem siedziby i telefonem Oferenta wraz z aktualnymi
dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności, adres e-mail;

•

oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży;

•

oświadczenie Oferenta, że ponosi koszty odbioru, transportu, ładunku i
rozładunku.

10. Termin przesyłania ofert: do dnia 25.03.2021 do godziny 14:00

11. Ogłoszenie wywiesza się na okres 6 dni kalendarzowych na stronie internetowej
www.polin.pl oraz na stronie www.olx.pl.

12. Sprzedający, po upływie wyżej wskazanego terminu składania ofert, poinformuje
telefonicznie Oferentów, których oferty zostały przyjęte i upubliczni wynik wyboru na
stronie internetowej www.polin.pl.
13. Najkorzystniejsza oferta opublikowana na stronie internetowej www.polin.pl jest
równoznaczna, ze zobowiązaniem się do zakupu elementu scenografii.

14. Odbiór zakupionego / zakupionych elementów powinien nastąpić w terminie od 26
marca 2021 roku do 6 kwietnia 2021 roku. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi
niezwłocznie po wpłaceniu należnej kwoty na rachunek bankowy wskazany w
wystawionej przez Sprzedającego fakturze VAT.
15. Oferent dokona odbioru zakupionego / zakupionych elementów scenografii we
własnym zakresie. Możliwy tylko odbiór osobisty.
16. Jeżeli Oferent nie odbierze zakupionego / zakupionych elementów scenografii,
zostanie obciążony kosztami ich utylizacji.

Załącznik nr 2
OFERTA
Imię i nazwisko / nazwa firmy:

Adres:
Nr NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sprzedaży elementów scenografii, składam ofertę na
zakup:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Cena jednostkowa
brutto

1.

Konstrukcja

1

Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
b) poniosę koszty związane z odbiorem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem
zakupionego przedmiotu sprzedaży.

Podpis Oferenta

Załącznik nr 3
OFERTA
Imię i nazwisko / nazwa firmy:

Adres:
Nr NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sprzedaży elementów scenografii, składam ofertę na
zakup:

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Cena jednostkowa
brutto

1.

Postument

1

Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
b) poniosę koszty związane z odbiorem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem
zakupionego przedmiotu sprzedaży.

Podpis Oferenta

Załącznik nr 4
OFERTA
Imię i nazwisko / nazwa firmy:

Adres:
Nr NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sprzedaży elementów scenografii, składam ofertę na
zakup:
Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Cena jednostkowa
brutto

1.

Gablota wysoka

1

Oświadczam, że:
c) zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
d) poniosę koszty związane z odbiorem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem
zakupionego przedmiotu sprzedaży.

Podpis Oferenta

Załącznik nr 5
OFERTA
Imię i nazwisko / nazwa firmy:

Adres:
Nr NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sprzedaży elementów scenografii, składam ofertę na
zakup:
Lp.

Nazwa towaru

1.

Gablota niska

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto (ilość x
cena
jednostkowa
brutto)

Oświadczam, że:
e) zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
f) poniosę koszty związane z odbiorem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem
zakupionego przedmiotu sprzedaży.

Podpis Oferenta

Załącznik nr 6
OFERTA
Imię i nazwisko / nazwa firmy:

Adres:
Nr NIP:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

W odpowiedzi na ogłoszenie dot. sprzedaży elementów scenografii, składam ofertę na
zakup:
Lp.

Nazwa towaru

1.

Ekspozytor na pocztówkę

Ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
brutto (ilość x
cena
jednostkowa
brutto)

Oświadczam, że:
g) zapoznałem/am się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,
h) poniosę koszty związane z odbiorem, załadunkiem, rozładunkiem i transportem
zakupionego przedmiotu sprzedaży.

Podpis Oferenta

Klauzula Informacyjna:
Muzeum oświadcza, że dane osobowe Oferenta w zakresie obejmującym imię,
nazwisko, numer NIP, numer telefonu, adres email będą przetwarzane przez Muzeum
jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 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 postępowania sprzedażowego oraz okres trwania ewentualnie
zawartej umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających
z umowy.
1. Dane osobowe Oferenta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i
wykonania Umowy, a Oferentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Oferentowi
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla
przetwarzania danych.
3. Dane osobowe Oferenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pod numerem
telefonu +48 22 4710341 lub adresem e-mail: iod@polin.pl.
5. Odbiorcami danych osobowych Oferenta, w związku i w celu przeprowadzenia
postępowania sprzedażowego 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;
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.
Oferent 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 2019, poz. 1429), która podlega udostępnieniu w
trybie przedmiotowej ustawy.

