Zamawiający: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jadwigi
56-410 Dobroszyce, ul. Czereśniowa 12
 071 314-11-63,
 www.dobroszyce.sds.pl

Dobroszyce, 09.03.2019 r.
Nr sprawy ZP/1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający
zaprasza do złożenia ofert na:

usługi wykonania prac konserwatorskich przy zabytkowym XIX - wiecznym
ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach
1.

Przedmiot zamówienia:

1.1.Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące wykonania:
1) ramowego programu prac konserwatorskich na ołtarzu wraz uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na planowane
prace
2) wykonania harmonogramu rzeczowo - finansowego prac konserwatorskich w uzgodnieniu z
Zamawiającym
3) wykonania prac konserwatorskich na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i
zatwierdzonego Ramowego programu prac konserwatorskich w uzgodnionych z
Zamawiającym etapach
4) opracowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej - 4 egz. oraz w
wersji elektronicznej w pliku w formacie .doc lub .docx oraz .pdf - 1 egz. na CD oraz drugi
na pendrive'ie) i złożenie niezbędnej dokumentacji powykonawczej u Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
Usługi muszą zostać wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac
konserwatorskich na zabytkach, ukończone wyższe studia w kierunku i specjalności uprawniającej
do prowadzenia prac konserwatorskich na zabytkach ruchomych w stopniu co najmniej magistra.
1.2.Informacje na temat ołtarza.
1) Ołtarz został wpisany do Rejestru Zabytków Decyzją z dnia 28.10.2014 Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - dokument w załączeniu.
2) Ołtarz główny stanowi integralny element jednolitego stylowo wyposażenia kościoła
parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej, wzniesionego w latach 1894-1895 wg projektu
architekta diecezjalnego Josepha Ebersa.
3) Charakterystyka: wolnostojący, architektoniczny, zdobiony ornamentem o formach
eklektycznych. Mensa w części przedniej wsparta na parze narożnych krępych kolumienek
korynckich, dekorowana sześciolistnym polem z chrystogramem. W centrum 5-osiowej
nastawy wysunięte przed lico tabernakulum, po jego bokach występują arkadowe ścianki z
parami ostrołukowych, trójlistnych arkadek. W tle arkad współczesna dekoracja malarska z

przedstawieniem ewangelistów. Zwieńczenie ołtarza jest jednoosiowe, w formie tronu
wystawienia zdobionego wimpergami z czołgankami i pinaklami
(eklektyzm; 1894-1895r.; firma wrocławska; kamień, cement, marmoryzacja, polichromia,
złocenia, wym.: 392x 340x123 cm).

Fot. 1 Widok ogólny ołtarza

Fot. 2 Krępe kolumienki korynckie podtrzymujące mensę

Fot. 3. Mensa w części przedniej

Fot. 4. Współczesna dekoracja malarska przedstawiająca ewangelistów (strona lewa)

Fot. 5. Współczesna dekoracja malarska przedstawiająca ewangelistów (strona prawa)

Fot. 6 Arkadowa konfesja o rzucie kwadratu wsparta na filarach opiętych parami kolumn
korynckich

2. Do oferty należy załączyć:
- dokumenty potwierdzające ukończone studia oraz posiadanie uprawnień do prowadzenia prac
konserwatorskich przy zabytkach ruchomych typu ołtarze, rzeźby, epitafia, płyty nagrobne itp.
przez osobę wskazaną w ofercie jako konserwator zabytków
- co najmniej 3 dokumenty potwierdzające rzetelne wykonanie usług dla innych Zamawiających
o podobnym do opisanego w pkt. 1.1. – 1.2. przedmiotu zamówienia zakresie przez osobę
wskazaną w ofercie jako konserwator zabytków.
Doświadczenie w pracach konserwatorskich będzie punktowane przy ocenie oferty jak w ust. 3.
3. Terminy realizacji zamówienia:
3.1. opracowanie Ramowego programu konserwacji oraz uzyskanie decyzji Konserwatora
Zabytków o jego zatwierdzeniu i zgodę na prace konserwacyjne przy zabytku do 31.07.2019r.,
3.2. wykonanie prac konserwatorskich zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez
Konserwatora Zabytków Ramowym Programem konserwacji od 25.05.2020r. do 28.08.2020r.
oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, z uwzględnieniem etapów w
zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym
protokołem odbioru.
2.

Gwarancja:
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru

3. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej:
Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:

X = Xc + Xd
Xc - ilość punktów przyznana w kryterium "cena"
Xd - ilość punktów przyznana w kryterium "doświadczenie"
3.1. Kryterium „cena” - 70%,
Punktacja w kryterium "cena" zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
Xc = (cena (brutto) najniższa x 70 pkt.) / cena (brutto) badanej oferty
Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać oferta w kryterium "cena" wynosi 70.
3.2. Kryterium "doświadczenie" - 30%
Punktacja w kryterium "doświadczenie" zostanie przyznana w zależności od ilości
zrealizowanych prac konserwacyjnych na zabytkach nieruchomych przez osobę wskazaną w
ofercie jako konserwator zabytków oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie tej
osoby i tak:
1) oferta otrzyma 0 pkt. za wykazanie doświadczenia konserwatora zabytków przy realizacji 0 - 3
zamówień;
2) oferta otrzyma 10 pkt. za wykazanie doświadczenia konserwatora zabytków przy realizacji 4
zamówień;
3) oferta otrzyma 20 pkt. za wykazanie doświadczenia konserwatora zabytków przy realizacji 5 - 6
zamówień;
4) oferta otrzyma 30 pkt. za wykazanie doświadczenia konserwatora zabytków przy realizacji 7 i
więcej zamówień;
Maksymalna ilość punktów, którą może otrzymać oferta w kryterium "doświadczenie" wynosi 30.
4.2. Najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taką samą sumę przyznanych punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
4.3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w ofertach pierwotnych, nie mogą również zmienić osoby wskazanej w ofercie jako
konserwator zabytków oraz uzupełnić jej doświadczenia przy realizacji prac konserwatorskich.
5. Sposób przygotowania oferty.
5.1.Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
5.2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Parafia p.w. św. Jadwigi, adres: 56-410 Dobroszyce, ul. Czereśniowa 12
(nazwa i adres Zamawiającego)
oraz opisanej:
Oferta na wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu

(nazwa zamówienia)

Nie otwierać przed dniem 20 marca 2019 r., godz. 1010.”
5.3.

5.4.

5.5.

4.

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać jako skany podpisanej oferty oraz
dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i wykształcenie załączone do
wiadomości na adres: kaliciak@sds.pl.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie lub drogą elektroniczną,
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
ZMIANA.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie
złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu
i wg zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę)
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”.
Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Dobroszycach: 56-410 Dobroszyce
przy ul. Czereśniowej 12 w kancelarii parafialnej w terminie do 20 marca 2019 roku, do
godziny 1000, lub w formie elektronicznej na adres: kaliciak@sds.pl w tym samym terminie.

5. Klauzula RODO
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia p.w. św. Jadwigi, 56-410
Dobroszyce, ul. Czereśniowa 12.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie
zapytania cenowego na usługi nr ZP/1/2019.
3) W przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków zewnętrznych
umowa i oferta Wykonawcy zostanie przedstawiona w instytucji dotującej do refundacji z
tych środków.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby, którym Zamawiający powierzy
przeprowadzenie niniejszego postępowania.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r
w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011r., Nr 14,
poz.67 ) a w przypadku dochodzenia roszczeń – przez okres równy okresowi przedawnienia
ich dochodzenia.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
automatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani /Pana dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C
RODO.
8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Proboszcz Parafii p.w. św. Jadwigi w Dobroszycach - ks. Janusz Kaliciak.
W załączeniu:
1. Wzór oferty – załącznik nr 1
2. Projekt umowy – załącznik nr 2

W imieniu Zamawiającego
Ks. Janusz Kaliciak

