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Referencje

Pan Inzynier Jaroslaw Raszczuk, OTM zeczoznawstwo meblowe, wsp6lpracowal z Muzeum
Warszawy w roku 2016i2017.
Dotyczylo to postqpowania MWZP/36/PN/20161- dostawa mebli biurowych do siedziby
gl6wnej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28 w ramach realizacji projektu pn.

,,Modernizacja, konsenruacja otaz digitalizacja obiektow zabytkowych siedziby gf6wnej
Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie", realizowanego w ramach
P rog ram u,, Ko nserwacj a i rewitalizaila dziedzictwa ku ltu roweg o".
w tym czasie rzeczoznawca wykonal4 ekspertyzy na potzeby Muzeum warszawy:

1) 14 pa2dziernika 2016 r.: EkspeftWa nr 7 - dostarczonych pr6bek mebli biurowych
oraz dostawy mebli biurowych pod wzglgdem zgodnosci z slwZ i opzw
postepowaniu.

2) 14 pa2dziernika 2016 r .: Ekspertyza nr 2 - dokumentacji mebli biurowych;
dostarczonei przez dw6ch oferent6w - pod kqtem zgodnoSci z opisem przedmiotu
zam6wienia (APZ ) i specyfikacji istotnych warunkow zam6wienia ( SIWZ)

3) 07 luty 2017 r.: Ekspeftltza nr 3 - dostarczonych probek mebli biurowych oraz
dokumentacji mebli biurowych pod kqtem zasadno5ci zazut6w - z opisem pzedmiotu
zam6wienia i specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia - podniesionych w
odwolaniu do Prezesa Kralowej lzby Odwotawczq.

4) 24 kwietnia 2016 r.: Ekspertyza nr 4 - Badanie wskazanych przez Zamawiajqcego
mebli biurowych w iloSci 50 szt. Raport ZgodnoSci z SIWZ i OPZ orazz Odbi6r
JakoSciowy.

Ze wzglgdu na specjalistycznq wiedzg technicznq i technologicznq, pozwalajqcq oceni6
jakoS6 i poprawno56 wykonania mebli oraz ich zgodnoS6 SIWZ i OPZ, wsp6lpraca z Panem
inz. Jaroslawem Raszczukiem byla dla Muzeum Warszawy niezbqdna i pozyteczna.
Znalazlo to szczeg6lne odzwierciedlenie pzy postqpowaniu odwolawczym zlo2onym przez
jednego z oferent6w w Krajowej lzbie Odwolawczej, w trakcie ktorego Pan J. Raszczuk
wsparl naszq placowkg pod nrzglgdem merytorycznym jako Swiadek postqpowania, a Jego
zeznania okazaly sig kluczowe dla wyniku postgpowanra.
Pan Jaroslaw Raszczuk powiezone zlecenia wykonywalbardzo odpowiedzialnie, wykazujqc
sig wyjqtkowym zaanga2owaniem, sumienno6ciq, realizujqc zlecenie pod presjq czasu.
Referencje wystawiono na pro5bg Pana Jaroslawa Raszczuka.
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