
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI 

  

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Jednostka Wojskowa Nr 3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa, NIP: 524-23-76-036, REGON: 017172392, 

tel. 261-892-338, fax 261-892-320  

działająca na rzecz: Wojskowego Biura Historycznego, ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa 72, 

zwanego w dalszej części zapytania WBH.  

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:  

Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem ustawy art. 4 p. 8 PZP.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Zgodnie z załącznikiem. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Termin realizacji: do 30.11.2020 r. 
 
IV. WARUNKI JAKIE SPEŁNIĆ MUSI WYKONAWCA POPARTE STOSOWNYMI OŚWIADCZENIAMI:  

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.   

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT:  

WYKONAWCA powinien stworzyć ofertę w języku polskim, zawierającą wycenę wszystkich składników 

zamówienia, czytelną i jasną w odbiorze.  

Oferta powinna zawierać: wszelkie wymagane zapytaniem elementy i załączniki; być opatrzona 

pieczątką firmową; posiadać datę sporządzenia; zawierać adres lub siedzibę OFERENTA, numer 

telefonu, numer NIP oraz czytelny podpis OFERENTA.  

VI.  MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej w formie skanu na adres: 

wbh.administracja@ron.mil.pl; faksem na nr: 261-813-830; do 13 października 2020 r.  do godz. 

10:00.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dn. 14 października 2020. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę poinformujemy telefonicznie do dn. 15 października 2020.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   

4. Wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Michała Chromińskiego tel. 261-813-032. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:  

Przy spełnieniu wszystkich wymogów zasadniczą cześć oceny stanowi najniższa cena (100%). 

 



Zał. 1 

 

1 Duża wanna/kuweta z PCV z przeznaczeniem do konserwacji zbiorów archiwalnych. 
W lewym tylnym rogu przyłącze do wlewu wody i podłączenie do syfonu odpływowego, 
wymiary 1700x1000x160 mm. 
 
Część 1 zestawu do odkwaszania ręcznego 

1 szt. 

2 Plastikowa kuweta mała jako dodatkowa, do włożenia do wnętrza wanny (1700 x 1000 
x 160 mm), wymiary 900 x 800 x 100 mm. Z przeznaczeniem do konserwacji zbiorów 
archiwalnych.  
 
Część 2 zestawu do odkwaszania ręcznego 

1 szt. 

3 Podstawa do kuwety przeznaczona do konserwacji zbiorów archiwalnych 
 
Część 3 zestawu do odkwaszania ręcznego 

1 szt. 

4 Pulpit plexi do kuwety przeznaczonej do konserwacji zbiorów archiwalnych. 
 
Część 4 zestawu do odkwaszania ręcznego 
 

1 szt. 

5 Płyn BCP konserwująco-odkwaszający GSK, baniaki 50 litrowe 

Specjalistyczny płyn do konserwacji i odkwaszania papieru. Technologia opracowana 
dla jednostki anty-kwas. Produkt przeznaczony do masowego i ręcznego odkwaszania 
dokumentów.  

Składniki: 
utrwalacz - stabilizacja (utrwalanie) tuszy i kolorowych atramentów 
neutralizator Ca (HCO3) 2 lub Mg (HCO3) 2 - neutralizacja kwaśnych składników i 
tworzenie rezerwy alkalicznej w postaci 1-2% CaCO3 i MgCO3. 
metyloceluloza - poprawa właściwości mechanicznych papieru (łączenie rozerwanych 
łańcuchów celulozowych). 
 

5 szt.x50l 
 
 

6 Obrotowa wanna do mycia dokumentów. 

Obrotowa "wanna", przeznaczona do mycia dokumentów archiwalnych. Dokument 
umieszcza się na siatce i owija wokół cylindra, następnie umieszcza 
w wannie. Cylinder obraca się pod wpływem strumienia wody. Mycie jest równomierne 
i intensywne bez uszkodzenia materiałów 
archiwalnych. Maksymalny format prania jest ograniczony tylko szerokością 
wanny (80 cm).  
 
Wymiary 800 x 300 x 300 mm, tkanina siatkowa 2000 x 7800 mm 
Materiał PVC 
Kolor szary 

1 szt. 

 
7 

 
Destylator do czyszczenia wody DE 20 - przeznaczony do oczyszczania wody z 

rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów poprzez odparowanie, a następnie 

skroplenie oczyszczanej wody. Jakość otrzymanej wody destylowanej powinna 

odpowiadać normom Farmakopei Polskiej X oraz spełniać wymagania wody 

stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696. 

 
1 szt. 

 
8 

 
Suszarka ramowa jezdna (pozioma) 
Suszarka musi posiadać min. 50 odchylanych na sprężynach stalowych ocynkowanych 
sit malowanych proszkowo (dla ułatwienia orientacji co 10 sito malowane na inny 
kontrastujący kolor).  
Całość zamocowana na stalowym stabilnym stojaku malowanym proszkowo  
z czterema kołami skrętnymi.  
Wymiar sita: 70 x 100 cm 

 
1 szt. 



Rozmiar oczek w sicie: 10 x 10 cm 
Wymiar suszarki: ≈ 80 x 110 x 180 cm 
Koła z gumowymi oponkami 

 
9 

 
Bibuła filtracyjna jakościowa, służąca w konserwacji jako materiał podczas prac "na 
mokro" (odkwaszaniu), prasowaniu, suszeniu (np. dokumentów lub książek).  
Gramatura: 300 g/m², format: 80 x 120 cm, kolor: biały – 300 arkuszy 
Gramatura: 80 g/m², format: 50 x 66 cm, kolor: biały – 300 arkuszy 
Gramatura: 60 g/m², format: 45 x 56 cm, kolor: biały – 300 arkuszy 

 
3x300szt. 
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Pędzle japońskie Sashi-Bake 8/4/8/142mm/2g przeznaczone do konserwacji zbiorów 

archiwalnych (lub równoważne pod względem budowy  i właściwości). Pędzle z włosia 

końskiego, rączka wykonana z bambusa, połączona z włosiem bawełnianymi nićmi. 

4 szt. 

11 Pędzle japońskie Sashi-Bake 10/4/10/142mm/2g przeznaczone do konserwacji zbiorów 
archiwalnych (lub równoważne pod względem budowy  i właściwości). Pędzle z włosia 
końskiego, rączka wykonana z bambusa, połączona z włosiem bawełnianymi nićmi. 
 

4 szt. 

12 Pędzle japońskie Sashi-Bake 14/4/12/142mm/3g przeznaczone do konserwacji zbiorów 
archiwalnych (lub równoważne pod względem budowy  i właściwości). Pędzle z włosia 
końskiego, rączka wykonana z bambusa, połączona z włosiem bawełnianymi nićmi. 
 

4 szt. 

13 Pędzle japońskie Sashi-Bake 16/4/14/150mm/5g przeznaczone do konserwacji zbiorów 
archiwalnych (lub równoważne pod względem budowy  i właściwości). Pędzle z włosia 
końskiego, rączka wykonana z bambusa, połączona z włosiem bawełnianymi nićmi. 
 

4 szt. 

14 Pędzle japońskie Sashi-Bake 24/4/16/150mm/ przeznaczone do konserwacji zbiorów 
archiwalnych (lub równoważne pod względem budowy  i właściwości). Pędzle z włosia 
końskiego, rączka wykonana z bambusa, połączona z włosiem bawełnianymi nićmi. 
 

4 szt. 

15 Pędzle japońskie Sashi-Bake 28/4/16/150mm/9g przeznaczone do konserwacji zbiorów 
archiwalnych (lub równoważne pod względem budowy  i właściwości). Pędzle z włosia 
końskiego, rączka wykonana z bambusa, połączona z włosiem bawełnianymi nićmi. 
 

4 szt. 

16 Obciążnik 2 kg o zaoblonych (zgradowanych) krawędziach, wykonany ze stali, 
przeznaczony do obciążania tektur lub desek w czasie wykonywania procesów 
introligatorskich (szycie, schnięcie drobnych elementów, sklejanie ścian pudeł). Typ A 
 

 20 szt. 

17 Igły introligatorskie komplet 25 szt. dł. 62 mm, szer. 1,2 mm przeznaczone do 
zszywania zbiorów archiwalnych/bibliotecznych. 

1 kpl. (25 
szt.) 

18 Szczotki do czyszczenia archiwaliów z naturalnego włosia końskiego. Trzonek 
wykonany z drewna, włosie wysokiej jakości, ułożone w cztery rzędy. Z przeznaczeniem 
do czyszczenia archiwaliów oraz cennych obiektów. 
 

4 szt. 

19 Szczotki do czyszczenia archiwaliów z naturalnego włosia koziego. Trzonek wykonany 
z drewna, włosie wysokiej jakości, ułożone w cztery rzędy. Z przeznaczeniem do 
czyszczenia archiwaliów oraz cennych obiektów. 
 

4 szt. 

20 Klej bezkwasowy do zastosowań introligatorskich przeznaczony do konserwacji zbiorów 
archiwalnych np. Beskid Plus (lub równoważny pod względem składu i właściwości). 

 
10 kg 

21 pH 1-12 pisak przeznaczony do sprawdzania zakwaszenia zbiorów archiwalnych. 5 szt. 

22 Gąbka do czyszczenia papieru WISHAB przeznaczona do konserwacji zbiorów 
archiwalnych (lub równoważna pod względem budowy  i właściwości).  – do 
czyszczenia papieru, tkanin, obrazów, fresków, malowideł i tapet ściennych. 
Czyszczona powierzchnia powinna być całkowicie sucha. Możliwość dzielenia gąbki na 
mniejsze części. 
 
 

3 szt. 



23 Gąbka do czyszczenia papieru CLEANMASTER  przeznaczona do konserwacji zbiorów 
archiwalnych - do czyszczenia i renowacji uszkodzonych obrazów, papieru, szkła, itp. 
Składająca się w 100% z czystego, miękkiego lateksu, bez zawartości chemikaliów, 
rozpuszczalników lub innych dodatków (lub równoważna pod względem składu i 
właściwości) 
 

3 szt. 

24 Klej introligatorski Elasta N 5,5 kg (lub równoważny pod względem składu i właściwości) 

przeznaczony do konserwacji zbiorów archiwalnych, klej do książek na bazie wody i 

Planatolu Elasta N, pH neutralne, przeznaczony do użytku ręcznego i maszynowego; 

silnie wiążący. Z przeznaczeniem do klejenia m.in. papieru, tektur, pudeł 

introligatorskich.  

3 szt. 

25 Rękawica do czyszczenia Raypath przeznaczona do konserwacji zbiorów archiwalnych, 

wykonana z tkaniny o strukturze mikrowłókien, które absorbują brud z wszelkich 

obiektów, w tym tych, które są wykonane z papieru. Wykonana z materiału nadającego 

się do czyszczenia książek, map, planów, cennych dokumentów z kurzu, brudu. 

Posiadająca właściwości bakteriostatyczne, do czyszczenia obiektów na sucho. 

 
10 szt. 

26 Nóż krążkowy Rottary Cutter 45 mm z prostym ostrzem. 3 szt. 

27 Lupa - mikroskop o powiększeniu od x20 do x40 z zoomem i podświetleniem wraz z 

pasującym szkiełkiem laboratoryjnym. Z możliwością zestawienia z podstawki i 

ustawienia na obiekcie.  

4 szt. 

28 Rączki do kautera - element pasujący do kautera Restauro RTC2F. 
 

6 szt. 

29 Końcówki do kautera RTC2F (nr 02), kształt żelazka, długość: 30 mm – wymienny 
element pasujący do kautera Restauro RTC2F. 
 

30 szt. 

30 Prasa introligatorska śrubowa z dobijakiem np. KL-2 65X50 cm lub równoważna pod 
względem parametrów. 
 
Powierzchnia prasująca (format płyty dociskowej): 49 x 56 cm cm  
Wymiary zewnętrzne: ≈ 60 x 70 cm 
Wysokość maksymalna: 215 cm 
Światło (wysokość użytkowa): min. 80 cm, max. 100 cm 
Waga: do 300 kg 
Wymagany nacisk: min. 5 t  
Płyty dociskowe, podstawa i zwieńczenie konstrukcji wykonane ze stabilnych 
żeliwnych odlewów, natomiast prowadnice i śruby ze stali. 
Górna i dolna płyta od wewnątrz wyszlifowana na lustro (bardzo gładko). 
Maksymalny suw 40 cm, malowana na kolor jasno szary. 
 

1 sz
t. 

31 Odkurzacz muzealny MUNTZ 555 w zestawie z filtrem HEPA, gumową końcówka ssąca 
do odkurzacza, wężem wymiennym, zestawem worków filtrujących (5szt.), zestawem 
miniaturowych końcówek ssących do odkurzacza. 

2 szt. 
 

32 
Wymienne worki do Odkurzacza muzealnego MUNTZ 555. 

 
4 szt. 

 
33 Wymienny filtr HEPA do odkurzacza muzealnego MUNTZ 555 . 

 
4 szt. 

 


