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Bydgoszcz, dnia 02.05.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC KONSERWATORSKICH I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

I. Zamawiający 

 

Diecezja Bydgoska 

ul. ks. Tadeusza Malczewskiego 1 

85-104 Bydgoszcz 

NIP: 9532470604   

REGON: 093183264  

       adres www:  www.diecezja.bydgoszcz.pl 

 adres e-mail: projekt.dzialanie8.1@diecezja.bydgoszcz.pl 

 

II. Podstawa prawna 

 

1. Do  przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

2. Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

3. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego w ramach projektu realizowane 

jest w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe 

traktowanie wykonawców, a także realizowane jest zgodnie z warunkami i procedurami 

określonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w szczególności w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko na lata 2014-2020 (zwanymi w dalszej treści Wytycznymi) z dnia 22 

września 2015 r. (sygnatura: MIiR/IiŚ 2014-2020/26(1)09/2015). 

 

III. Informacje o Zamawiającym 

 

1. Diecezja Bydgoska powstała 25 marca 2004 roku na mocy bulli terytorialnej z 1992 roku, 

wydanej przez papieża Jana Pawła II. Diecezja Bydgoska swoim terytorium objęła część 

terenów należących wówczas do Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Diecezji Koszalińskiej oraz 

Diecezji Pelplińskiej. Obecnie składa się na nią 19 dekanatów.  

2. Diecezję Bydgoską tworzy łącznie 149 parafii, z czego 10 stanowią parafie zakonne,  

a pozostałe 139 to parafie diecezjalne. 

 

IV. Informacje o projekcie 

 

1. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona oraz zwiększenie 

wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej - rewaloryzacja  

i konserwacja drewnianych zabytków” na podstawie zawartej dnia 07.04.2017 r. 

Umowy o dofinansowanie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 

zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury. 
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2. Całkowity koszt projektu wynosi: 15.724.200,43 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 13.365.570,36 zł. W ramach 

projektu przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie drewnianych zabytków 

ruchomych stanowiących wyposażenie kościołów oraz roboty budowlane w pięciu 

kościołach, których głównym celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnemu 

wpływowi czasu, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury. Prócz 

realizacji prac konserwatorskich i robót budowlanych (będących przedmiotem niniejszego 

zamówienia), działań edukacyjno-kulturalnych takich jak: koncerty organowe, rajdy 

rowerowe, wystawy fotograficzne, a także plenery malarskie projekt zakłada również 

stworzenie wirtualnego szlaku drewnianych zabytków, mobilnego przewodnika 

turystycznego w formie aplikacji na telefony i tablety oraz zastosowanie rozwiązań 

skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących. Wyżej wymienione działania 

pozwolą na realizację celów pośrednich projektu, takich jak: wzrost liczby odwiedzin i osób 

korzystających w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego  

i naturalnego stanowiących również atrakcje turystyczne,  ułatwienie dostępu do obiektów 

osobom niepełnosprawnym, wpływ na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego 

turystycznie, zwiększenie konkurencyjności regionalnej. 

3. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formie partnerstwa projektowego. 

Podstawą porozumienia jest zawarta dnia 01.07.2016 r. Umowa partnerstwa. Partnerem 

Wiodącym porozumienia odpowiedzialnym za realizację projektu jest Diecezja Bydgoska. 

Pozostali Partnerzy: 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Jaktorowie; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Radawnicy; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Ślesinie; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Lipce; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. NMP Różańcowej w Wysokiej; 

• Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła we Wtelnie. 

 

 

V. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań związanych z następującym zakresem 

projektu: 

• roboty budowlane przy drewnianych nieruchomościach; 

• prace konserwatorskie drewnianych zabytków ruchomych; 

• instalacja systemu sygnalizacji pożaru, monitoringu CCTV oraz sygnalizacji włamania  

           i napadu; 

• instalacja systemu ogrzewania. 
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Zakres prac, niezbędny do przygotowania oferty przedstawia się następująco: 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia  

1 
Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny w Lipce 

1.1 

Przedmiot zamówienia (Kościół filialny pw. Dobrego Pasterza w Batorowie)  
 

• Ołtarz główny 
• Elementy złocone relief płytki 
• Elementy złocone relief głęboki 

• Elementy konstrukcyjne 
• Rekonstrukcja rzeźby św. Piotra 
• Rekonstrukcja rzeźby św. Pawła 
• Rekonstrukcja rzeźby Putto na konsoli 
• Wykonanie antepedium 

 
• Dekoracja malarska ścian i stropów oraz chóru organowego, filarów i wsporników  

• Prace konserwatorsko-restauratorskie 
• Rekonstrukcja malowideł 
• Rekonstrukcja tła 
• Prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne elementów konstrukcyjnych 
• Drewno polichromowane elementy architektoniczne 
• Rekonstrukcja wspornika 

 

Wpis do rejestru pod numerem:  
 

• 193/Wlkp/B (poz. 1) decyzją z dnia 18.02.2011 r.  

• Nr 178 decyzją z dnia 2 kwietnia 1959 r. 
 
Numer pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków: 
• 6/2015/B 
• 252/2016/A 

 
Termin ważności pozwolenia:  

• 31.12.2017 r. (6/2015/B) 
• 31.12.2020 r. (252/2016/A) 

2 
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Jaktorowie 

2.1 

Przedmiot zamówienia:  
 

• Prace remontowe i konserwatorskie w kościele 

• Więźba dachowa prezbiterium z zakrystią 
• Pokrycie dachu prezbiterium z zakrystią 
• Więźba dachowa nawy 
• Pokrycie dachu nawy 

• Więźba dachowa i pokrycie wieży 
• Wymiana podłóg drewnianych wewnątrz kościoła 
• Wymiana obicia sufitów wewnątrz kościoła 
• Naprawa schodów wejściowych na chór 
• Naprawa ściany fundamentowej - ściana zachodnia 
• Naprawa ścian szachulcowych zewnętrznych - ściana zachodnia 
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• Naprawa ścian zrębowych wewnętrznych-ściana zachodnia 
• Naprawa ściany fundamentowej - ściana północna 
• Naprawa ścian szachulcowych zewnętrznych - ściana północna 
• Naprawa ścian zrębowych wewnętrznych-ściana północna 
• Naprawa ściany fundamentowej - ściana wschodnia 
• Naprawa ścian szachulcowych zewnętrznych - ściana wschodnia 

• Naprawa ścian zrębowych wewnętrznych - ściana wschodnia 
• Naprawa ściany fundamentowej - ściana południowa 
• Naprawa ścian szachulcowych zewnętrznych - ściana południowa 
• Naprawa ścian zrębowych wewnętrznych - ściana południowa 
• Wykonanie odwodnienia i drenażu wokół kościoła 

 

• Obraz św. Anny nauczającej małą Marię ze zwieńczenia ołtarza głównego 
• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na desce 

 
• Obraz św. Anny nauczającej małą Marię z retabulum ołtarza głównego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 
 

• Barokowa chrzcielnica 

• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 
• Prace konserwatorskie polichromii 

 
• Barokowa ambona 

• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 
• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Obraz Chrystusa Błogosławiącego z retabulum ołtarza bocznego północnego 
• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

 
• Obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z retabulum ołtarza bocznego południowego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 
 

• Barokowy ołtarz główny 
• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 
• Prace konserwatorskie polichromii 

 
• Ołtarz boczny północny 

• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 
• Prace konserwatorskie polichromii 

 
• Ołtarz boczny południowy 

• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 
• Prace konserwatorskie polichromii 

 
 
Wpis do rejestru pod numerem: 1402 B – 1412 B nawy decyzją z dnia 25.04.1985 r. nr 

5330/Dec.7/85. 

Numer pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków: 16/2016/B  

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2019 r. 

Numer pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków: 189/2016/A 

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2019 r. 
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3 
Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach 

3.1 

Przedmiot zamówienia: 

• Remont konserwatorski kościoła  

• Konserwacja fundamentów i ścian kościoła 

• Remont więźby dachowej kościoła 

• Konserwacja fundamentów i ścian wieży 

• Remont więźby dachowej wieży 

 

Wpis do rejestru pod numerem: 321 decyzją z dnia 08.06.1955 r. 

Numer pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków: 34/2016 

 

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2018 r. 

4 
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Radawnicy  

4.1 

 

Przedmiot zamówienia: 

• Ołtarz główny z tabernakulum i rzeźbami  

• Konserwacja elementów drewnianych architektonicznych polichromowanych – 

nastawa 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich polichromowanych – figury 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich polichromowanych – antepedium 

• Konserwacja elementów drewnianych snycerskich i rzeźbiarskich złoconych – 

nastawa 

• Konserwacja elementów drewnianych architektonicznych polichromowanych – 

tabernakulum 

• Konserwacja elementów drewnianych snycerskich i rzeźbiarskich złoconych – 

tabernakulum 

• Konserwacja elementów niepolichromowanych płaskich i konstrukcyjnych 

 

• Ołtarz boczny św. Józefa (nastawa z rzeźbą)  

• Konserwacja elementów drewnianych architektonicznych polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych snycerskich i rzeźbiarskich złoconych 

• Konserwacja elementów niepolichromowanych płaskich i konstrukcyjnych 

 

• Ołtarz boczny Matki Boskiej 

• Konserwacja elementów drewnianych architektonicznych polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych snycerskich i rzeźbiarskich złoconych 

• Konserwacja elementów niepolichromowanych płaskich i konstrukcyjnych 

 

• Ambona 

• Konserwacja elementów drewnianych architektonicznych polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych snycerskich i rzeźbiarskich złoconych 

• Konserwacja elementów niepolichromowanych płaskich i konstrukcyjnych 
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• Chrzcielnica 

• Konserwacja elementów drewnianych architektonicznych polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych snycerskich i rzeźbiarskich złoconych 

• Konserwacja elementów niepolichromowanych płaskich i konstrukcyjnych 

 

• Rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich polichromowanych 

• Konserwacja elementów drewnianych rzeźbiarskich złoconych 

 

Wpis do rejestru pod numerem:  126/B decyzją z dnia 09.09.1974 (krucyfiks) oraz 446/Wlkp/B 

13.05.2016 r. (ołtarze boczne, ołtarz główny, ambona, chrzcielnica) 

Numer pozwolenia na przeprowadzenia prac konserwatorskich/prac restauratorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: 17/2016/B 

Termin ważności pozwolenia:  30.03.2020 r. 

5 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Sławianowie 

5.1 

Przedmiot zamówienia: (Kościół św. Jakuba Apostoła w Sławianowie) 

• Prace konserwatorskie zabytków ruchomych w kościele św. Jakuba Apostoła w Sławianowie: 

• Ołtarz główny św. Jakuba 

• Ołtarz boczny Matki Boskiej  

• Ołtarz boczny św. Barbary 

• Obrazy z ołtarzy: św. Jakuba, Matki Boskiej oraz św. Barbary 

 

• Instalacja systemu ogrzewania -  zakup urządzeń grzewczych, sterowniczych, montaż  

i podłączenie do instalacji elektrycznej: 

• Ogrzewanie płytowe – prezbiterium (ołtarz) (1szt. – łączna wielkość 1,4 m2) 
• Ogrzewanie ławkowe – ławki nawy kościoła i prezbiterium (długość 28 szt. – łączna 

długość 73,9 mb) 

• Kolorystyka urządzeń grzewczych i instalacji– drewnopodobne wg. Uzgodnień 

konserwatorskich 

 

 

Wpis do rejestru pod numerem: 119/B z dnia 25.02.1974 r.   

Numer pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków:  

• 20/2016/B 

• 268/2016/A 

Termin ważności pozwolenia:  

• 30.12.2019 r. (20/2016/B) 

• 30.12.2019 r. (268/2016/A) 
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Przedmiot zamówienia: Kościół filialny pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie 

 

• Remont kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie 

• Fundamenty 

• Schody zewnętrze i wewnętrzne 

• Podłogi 

• Ściany 

• Więźba dachowa 

• Dach 

• Wieża 

• Stolarka 

 

• Instalacja systemu ogrzewania -  zakup urządzeń grzewczych, sterowniczych, montaż  

i podłączenie do instalacji elektrycznej: 

• Ogrzewanie płytowe – prezbiterium (ołtarz) (4 szt. – łączna wielkość 2,6 m2)  
i konfesjonał (1 szt. – wielkość 0,48 m2) 

• Ogrzewanie ławkowe – ławki nawy kościoła (27 szt. – łączna długość 59,8 mb) 

• Kolorystyka urządzeń grzewczych i instalacji– drewnopodobne wg. uzgodnień 

konserwatorskich 

 

Wpis do rejestru pod numerem: 501 z dnia 25 listopada 1965 r. 

Numer pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych związanych z remontem 

kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie: nr 103/2014/A   

Termin ważności pozwolenia:  31.12.2018 r.  

Numer pozwolenia na wykonanie robót budowlanych: 395  

6 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce 

6.1 

Przedmiot zamówienia: 

• Ołtarz boczny 

• Drewno polichromowane, relief płaski, architektura 

• Elementy złocone, relief płytki 

• Elementy złocone, relief głęboki, rzeźba pełna 

• Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 

• Elementy konstrukcyjne 

 

• Ambona 

• Drewno polichromowane, relief płaski, architektura 

• Elementy złocone, relief płytki 

• Elementy złocone, relief głęboki, rzeźba pełna 

• Obraz Św. Jana 

• Obraz Św. Łukasza 

• Obraz Jezusa z Alfą i Omegą 

• Obraz Św. Marka 

• Obraz Św. Mateusza 

• Elementy konstrukcyjne 

 

 

• Konfesjonał 

• Drewno polichromowane, relief płaski, architektura 
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• Obraz Św. Piotra 

• Obraz Św. Marii Magdaleny 

• Elementy konstrukcyjne 

• Rekonstrukcja brakujących uszaków 

 

• Feretron 

• Drewno polichromowane, relief płaski,  

• Elementy złocone relief płytki 

• Obraz Św. Barbary 

• Obraz Św. Kingi 

 

• Krucyfiks 

• Drewno polichromowane, relief płaski 

• Drewno polichromowane, relief głęboki, rzeźba pełna 

 

• Wystrój malarski w kościele 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – strop prezbiterium 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – prezbiterium, ściana północna 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – prezbiterium, ściana wschodnia 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – prezbiterium, ściana południowa 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – nawa, ściana północna 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – nawa, ściana południowa 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – nawa, ściana zachodnia 

• Polichromia ścienna spoiwo klejowe – strop nawy 

• Elementy architektoniczne 

 

 

• Przeprowadzenie zabiegu fumigacji chemicznej budynku drewnianego kościoła 

 

• Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w kościele 

 

Wpis do rejestru pod numerem: 137 decyzją z dnia 02.04.1959 r.; 1017 B – feretron, 1019 B – 

ambona, 1024 B konfesjonał, 1023 B – ołtarz boczny decyzją z dnia nr 22.11.1983 r. nr 

5330/21/83; 366/Wlkp/B (poz. 1 i 3) z dnia 14.10.2014 r.  

Numer pozwolenia na przeprowadzenia prac/ badań konserwatorskich/działań, które 

mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu 

zabytku wpisanego do rejestru zabytków:  

• 73/2007 

• 18/2016/B 

• 15/2016/B 

• 258/2016/A 

Termin ważności pozwolenia:  

• 31.12.2018 r (73/2007) 

• 31.12.2020 r. (18/2016/B) 

• 31.12.2018 r. (15/2016/B) 
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• 31.12.2020 r. (258/2016/A) 

Numer pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków:  

• nr 312/2013/A 

• nr 183/2016/A 

Termin ważności pozwolenia:  

• 30.12.2016 r. (nr 312/2013/A) 

• 30.11.2016 r. (nr 183/2016/A) 

Numer pozwolenia na wykonanie robót budowlanych: 172 (decyzja stała się ostateczna  

z dniem 18.06.2014 r.) oraz 234  (decyzja stała się ostateczna z dniem 01.08.2006 r.) 

7 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie 

7.1 

Przedmiot zamówienia:  

• Chrzcielnica 

• Drewno polichromowane - relief płaski, architektura 

• Elementy złocone - relief płytki 

• Drewno polichromowane - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Elementy złocone - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Elementy konstrukcyjne 

 

• Ołtarz główny  

• Drewno polichromowane - relief płaski, architektura 

• Elementy złocone - relief płytki 

• Drewno polichromowane - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Elementy złocone - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Obraz Św. Mikołaja 

• Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 

• Elementy konstrukcyjne 

 

• Ołtarz boczny prawy 

• Drewno polichromowane - relief płaski, architektura 

• Elementy złocone - relief płytki 

• Drewno polichromowane - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Elementy złocone - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Obraz Św. Antoniego z Dzieciątkiem 

• Elementy konstrukcyjne 

• Aranżacja i rekonstrukcja mensy i antepedium 

 

• Ołtarz boczny lewy 

• Drewno polichromowane - relief płaski, architektura 

• Elementy złocone - relief płytki 

• Drewno polichromowane - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Elementy złocone - relief głęboki, rzeźba pełna 

• Obraz Najświętszego Serca Jezusa 



                 
  

 

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

10 
 

• Elementy konstrukcyjne 

• Aranżacja i rekonstrukcja mensy i antepedium 

 

• Prospekt organowy 

• Drewno polichromowane - relief płaski, architektura 

• Elementy złocone - relief płytki 

• Elementy konstrukcyjne 

 

• Tron celebransa 

• Drewno polichromowane - relief płaski, architektura 

• Elementy złocone - relief płytki 

 

• Przeprowadzenie zabiegu fumigacji chemicznej zabytkowego wyposażenia kościoła 

 

• Organy 

• Demontaż wymaganych elementów wyposażenia instrumentu 

• Oczyszczenie z zabrudzeń 

• Uzupełnienie i częściowa wymiana zużytych części oraz piszczałek 

• Montaż cichobieżnej dmuchawy organowej i miecha 

• Wykonanie z litego drewna sosnowego tylnej ściany szafy organów 

• Wykonanie drewnianej skrzyni osłaniającej miech i dmuchawę 

• Impregnacja środkiem owadobójczym drewnianych elementów wyposażenia organów 

• Montaż wszystkich zakonserwowanych części instrumentu 

• Intonacja poszczególnych głosów 

• Strojenie piszczałek 

 

Wpis do rejestru pod numerem: B/142/1-20 (poz. 1, 15-19) decyzją z dnia 15.10.2004 r. 

Numer pozwolenia na przeprowadzenia prac konserwatorskich/prac restauratorskich/ 

podejmowanie innych działań przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków: 

• Nr ZR/33/2015 

• Nr ZR/17/2016 

• Nr ZR/25/2016 

• WZN 177/2016 

Termin ważności pozwolenia: 

• 15.12.2019 r. (Nr ZR/33/2015) 

• 31.12.2019 r. (Nr ZR/17/2016) 

• 1.09.2018 r. (Nr ZR/25/2016) 

• 31.03.2020 r. (WZN 177/2016) 

8 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Ślesinie 

8.1 
Przedmiot zamówienia: 

• Remont dachów w kościele 
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• Roboty remontowe dachu nad nawą główną i kaplicą przy nawie 

• Roboty remontowe dachu wieży głównej 

 

• Późnobarokowy obraz św. Joachima z NMP z retabulum ołtarza głównego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

 

 

• Późnobarokowy obraz św. Antoniego Padewskiego z retabulum ołtarza głównego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

• Prace konserwatorskie ramy, złoceń 

 

• Zasuwowy obraz św. Jana Nepomucena w retabulum ołtarza bocznego północnego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

 

• Obraz św. Mikołaja w retabulum ołtarza bocznego południowego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

 

• Rokokowe aplikacje z belki tęczowej 

• Prace konserwatorskie złoceń 

• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Barokowy ołtarz główny 

• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 

• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Feretron z obrazami św. Katarzyny i św. Brygidy 

• Prace konserwatorskie złoceń 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego na podłożu metalowym 

 

• Rokokowa ambona 

• Prace konserwatorskie złoceń 

• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Rokokowa Chrzcielnica 

• Prace konserwatorskie złoceń 

• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Ołtarz boczny północny 

• Prace konserwatorskie złoceń 

• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Barokowy krucyfiks z belki tęczowej  

• Prace konserwatorskie elementów polichromowanych 

• Prace konserwatorskie elementów niepolichromowanych 

 

• Rokokowy krzyż ołtarzowy 

• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 

 

• XIX-wieczny obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa ze zwieńczenia ołtarza głównego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

 

• Rokokowy obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia ze zwieńczenia ołtarza 

bocznego północnego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

• Prace konserwatorskie korony, srebrotrybowanie 
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• Obraz nierozpoznawalnego świętego (św. Stanisława Kostki?) ze zwieńczenia ołtarza bocz-

nego południowego 

• Prace konserwatorskie malarstwa sztalugowego, oleju na płótnie 

 

• Ołtarz boczny południowy 

• Prace konserwatorskie złoceń 

• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Neogotycki paschał 

• Prace konserwatorskie złoceń i srebrzeń 

 

• Prospekt organowy 

• Prace konserwatorskie złoceń 

• Prace konserwatorskie polichromii 

 

• Klęcznik 

• Drewno polichromowane 

 

• Komplet ław 

• Drewno niepolichromowane 

• Elementy płaskie i konstrukcyjne 

• Rekonstrukcja 

 

• Konfesjonał z 1930 

• Drewno niepolichromowane 

 

• Konfesjonał z XVIII w. 

• Drewno polichromowane 

• Badania konserwatorskie 

 

• Płaskorzeźba Przybicia Do Krzyża  

• Płaskorzeźba drewniana 

 

• Stalle trójdzielne 

• Drewno polichromowane 

• Drewno niepolichromowane 

 

• Stalle czterodzielne 

• Drewno polichromowane 

• Drewno niepolichromowane 

 

• Szafa zakrystyjna 

• Drewno monochromowane 

• Elementy płaskie i konstrukcyjne 

 

• Instalacja systemu ogrzewania -  zakup systemu ogrzewania płytowego (prezbiterium, 

kruchta, ławki dla dzieci - 4 szt. – łączna wielkość 2,1 m2, 2 konfesjonały) i ławkowego 

(ławki nawy - 27 szt. – łączna długość 48 mb, stanowisko organisty - 1 szt. – długość 88 

cm), montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej. Kolorystyka urządzeń grzewczych  

i instalacji– drewnopodobne wg. uzgodnień konserwatorskich 

 

• Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, monitoringu CCTV oraz sygnalizacji włamania  

i napadu 

 

Wpis do rejestru pod numerem: 313 z dnia 3.06.1955; B/337/1-40 (poz.1-3, 6-9, 13-15, 19, 
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21-33, 38, 40)  z dnia 5.11.2013 

Numer pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków: ZR/19/2016 

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2020 r.  (ZR/19/2016) 

Numer pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków:  

• 214.2013 

• 205/2016 

Termin ważności pozwolenia:   

• 30.03.2019 r. (214.2013) 

• 31.12.2020 (205/2016) 

Numer pozwolenia na wykonanie robót budowlanych: 475 (decyzja stała się ostateczna z 

dniem 17.09.2013 r.) 

9 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Wielkim Buczku 

9.1 

Przedmiot zamówienia: 

• Ołtarz boczny południowy 

• Obrazy olejne na desce 

• Elementy polichromowane – architektura 

• Elementy polichromowane - rzeźby 

• Elementy złocone – architektura  

• Elementy złocone - rzeźba 

• Rekonstrukcja mensy ołtarzowej 

 

• Ołtarz boczny północny 

• Obrazy olejne na płótnie 

• Elementy polichromowane – architektura 

• Elementy polichromowane - rzeźby 

• Elementy złocone – architektura 

• Elementy złocone - rzeźba 

• Rekonstrukcja mensy ołtarzowej 

 

Wpis do rejestru pod numerem: 103/B z dnia 25.04.7973 r. oraz R-18  z dnia 9.07.1965 r.  

(w związku z reformą administracyjna państwa zostało wpisane decyzją pod nr 331/Wlkp/B. 

pismem z dnia 13.03.2014 r.) 

Numer pozwolenia na przeprowadzenia prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków: 21/2016/B 

 

Termin ważności pozwolenia:  30.12.2019 r. 

10 
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Wysokiej 



                 
  

 

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

14 
 

10.1 

Przedmiot zamówienia: 

• Ołtarz boczny północny św. Walentego  

• Obraz olejny na płótnie 

• Elementy polichromowane – architektura 

• Elementy polichromowane – rzeźby 

• Elementy złocone – architektura 

• Elementy złocone – rzeźba 

 

• Ołtarz boczny południowy św. Augustyna 

• Obrazy olejne na płótnie 

• Elementy polichromowane – architektura 

• Elementy polichromowane – rzeźby 

• Elementy złocone – architektura 

• Elementy złocone – rzeźba 

 

• Ambona 

• Elementy polichromowane – architektura 

• Elementy polichromowane – rzeźby 

• Elementy złocone – architektura 

• Elementy złocone – rzeźba 

• Elementy konstrukcyjne - drewniane elementy płaskie 

 

• Ołtarz boczny na południowej ścianie nawy Antoniego Padewskiego 

• Obrazy olejne na płótnie 

• Elementy polichromowane – architektura 

• Elementy polichromowane – rzeźby 

• Elementy złocone – rzeźba 

 

• Grupa Pasyjna z belki tęczowej 

• Elementy polichromowane – architektura 

• Elementy polichromowane – rzeźby 

• Elementy złocone – rzeźba 

 

Wpis do rejestru pod numerem: 1373 B – 1389 B decyzją z dnia 01.08.1985 r. 

Numer pozwolenia na przeprowadzenia prac konserwatorskich/prac restauratorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:  

• Nr 3/2013/B 

• Nr 19/2016/B 

Termin ważności pozwolenia:   

• 31.12.2019 r. ( Nr 3/2013/B)  

• 31.12.2020 r. (Nr 19/2016/B) 

11 
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła we Wtelnie 

11.1 

Przedmiot zamówienia: 

• Ołtarz główny - etap 1: górna część nastawy z belkowaniem, dekoracje ornamentalne  

i figuralne górnej części nastawy, kolumny i półkolumny całego ołtarza 
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• Inwentaryzacja obiektu (fotograficzna i opisowa) 

• Demontaż elementów dekoracyjnych obiektu 

• Powierzchniowe oczyszczanie elementów obiektu 

• Specjalistyczne badania konserwatorskie (chemiczne, konstrukcyjne, technologiczne) 

• Rewaloryzacja - rzeźby srebrzone i złocone 

• Rewaloryzacja - rzeźby polichromowane 

• Rewaloryzacja - marmuryzacje architektury ołtarza 

• Montaż elementów dekoracyjnych obiektu 

 

• Ołtarz główny - etap 2: centralna część nastawy i dolna część ołtarza, dekoracje ornamen-

talne i figuralne, obrazy 

• Demontaż elementów dekoracyjnych obiektu 

• Powierzchniowe oczyszczanie elementów obiektu 

• Specjalistyczne badania konserwatorskie (chemiczne, konstrukcyjne, technologiczne) 

• Rewaloryzacja - rzeźby srebrzone i złocone 

• Rewaloryzacja - rzeźby polichromowane 

• Rewaloryzacja - marmuryzacje architektury ołtarza 

• Rewaloryzacja - malarstwo sztalugowe 

• Montaż elementów dekoracyjnych obiektu 

 

• Ołtarz boczny w kaplicy południowej 

• Demontaż ołtarza 

• Mechaniczne oczyszczenie elementów obiektu z kurzu 

• Ekspertyza konstrukcyjna ołtarza 

• Rewaloryzacja – marmuryzacje architektury ołtarza 

• Rewaloryzacja - rzeźby srebrzone i złocone 

• Rewaloryzacja - malarstwo sztalugowe 

• Montaż ołtarza 

 

• Ołtarz boczny w kaplicy północnej 

• Demontaż ołtarza 

• Mechaniczne oczyszczenie elementów obiektu z kurzu 

• Ekspertyza konstrukcyjna ołtarza 

• Rewaloryzacja - marmuryzacje architektury ołtarza 

• Rewaloryzacja - rzeźby srebrzone i złocone 

• Rewaloryzacja - malarstwo sztalugowe 

• Montaż ołtarza 

 

• Ołtarz boczny południowy w nawie 

• Demontaż ołtarza 

• Mechaniczne oczyszczenie elementów obiektu z kurzu 

• Ekspertyza konstrukcyjna ołtarza 

• Rewaloryzacja - marmuryzacje architektury ołtarza 

• Rewaloryzacja - rzeźby srebrzone i złocone 

• Rewaloryzacja - malarstwo sztalugowe 

• Montaż ołtarza 

 

• Ołtarz boczny północny w nawie 

• Demontaż ołtarza 

• Mechaniczne oczyszczenie elementów obiektu z kurzu 

• Ekspertyza konstrukcyjna ołtarza 

• Rewaloryzacja - marmuryzacje architektury ołtarza 

• Rewaloryzacja - rzeźby srebrzone i złocone 

• Rewaloryzacja - malarstwo sztalugowe 

• Montaż ołtarza 
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VI. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym istotne 

postanowienia umowy 

1. Zgodnie z brzmieniem punktu 6.5.1 ust. 4 Wytycznych, o których mowa w punkcie  

II niniejszego zapytania: Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji 

dotyczących danego zamówienia publicznego i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany 

względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób transparentny. 

2. Zamawiający udostępnia pełną dokumentację projektową zawierającą 

szczegółowy opis wskazanego w punkcie V przedmiotu zamówienia: programy 

prac konserwatorskich, projekty budowlane, decyzje administracyjne, 

przedmiary. 

3. Pełna dokumentacja jest dostępna pod linkiem:  https://goo.gl/bDcqlQ 

4. Dostęp do dokumentacji nie wymaga logowania i umożliwia w szczególności pobranie 

zamieszczonych plików. 

5. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie bezwzględnie zgodna z treścią dokumentacji 

projektowej (w tym w szczególności programami prac konserwatorskich, projektami 

budowlanymi), pozwoleń wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz 

Starostwa Powiatowe. Wszelkie zmiany wynikające z zastosowania produktów, elementów 

i/lub rozwiązań równoważnych wymagają uzyskania zgody na zmianę przez właściwy 

urząd. 

6. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i 

zamówieniu (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma 

możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy 

lub rozwiązania równoważne.  

Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez 

Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. 

Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody nadzoru konserwatorskiego i/lub 

budowlanego.  

7. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi 

techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone  

w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających 

te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające 

właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego  

w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wpis do rejestru pod numerem: B/300/1-41 (poz. 1,14,17,19,23) decyzją z dnia 22.02.2012 r. 

Numer pozwolenia na przeprowadzenia prac konserwatorskich/prac restauratorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków: 

• ZR/24/2016 

• ZR/17/2015 

Termin ważności pozwolenia:   

• 31.12.2026 r. (ZR/24/2016) 

• 30.12.2020 r. (ZR/17/2015) 

https://goo.gl/bDcqlQ
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8. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą między Zamawiającym,  

a wybranym Wykonawcą. Podpisanie umowy nastąpi w ciągu max. 7 dni roboczych 

liczonych od dostarczenia i akceptacji przez Zamawiającego pełnej dokumentacji  

o której mowa w punkcie 9 postępowania ofertowego.  

9. Wybrany Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników zobowiązany 

jest do doręczenia: 

• szczegółowego kosztorysu ofertowego obejmującego wszystkie przedmioty 

zamówienia; 

• harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Terminy wskazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą ulec zmianie wyłącznie 

za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

10. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 

dnia 31.12.2019 r. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy,  

w następującym zakresie: 

a. zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy 

Zamawiającego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli umowa ta 

została zawarta lub zmieniona po udzieleniu zamówienia; 

b. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku gdy będzie ona 

następstwem konieczności wykonania prac dodatkowych lub zmian technologicznych, 

albo przerw w realizacji przedmiotu umowy, których strony nie mogły przewidzieć na 

etapie zawierania umowy (np. konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych); 

c. dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące 

następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., 

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,  

a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach 

określonych w dokumentacji przetargowej; 

d. zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna  

w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy,  

a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy: 

i. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

ii. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku dokonania zmiany planowanego terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia (wskazanego w punkcie 10) konieczna jest zmiana  

w harmonogramie realizacji projektu, o którym mowa w punkcie 9. 

13. Zgodnie z brzmieniem punktu 6.5.1 ust. 7 Wytycznych: Za nienależyte wykonanie 

zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej 

realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia publicznego  

(w tym nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są kary, które zostaną 

wskazane w umowie zawartej z Wykonawcą: 

• za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za 

dany przedmiot zamówienia określonego w szczegółowym kosztorysie ofertowym, za 

każdy dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu realizacji danego przedmiotu 

zamówienia wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

• za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia za dany przedmiot zamówienia określonego w szczegółowym 
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kosztorysie ofertowym, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad; 

• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia. 

14. Istnieje możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień publicznych dodatkowych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości 

realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia, jeżeli: 

• z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów lub, 

• wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. 

Zmiana ta wymaga aneksowania umowy zawartej z Wykonawcą i w takim przypadku nie 

jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności. 

15. Zgodnie z brzmieniem punktu 6.5.3 ust. 15 Wytycznych: Istnieje możliwość udzielenia 

wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych 

uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego 

określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne  

z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego oraz możliwość udzielenia takiego 

zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz umowie  

z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady 

konkurencyjności. 

16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca w przypadku gdy kwota zaliczki przekracza 20% 

wartości podpisanej umowy zostanie zobligowany do przedłożenia zabezpieczenia  

w wysokości 10% udzielonej zaliczki. Przedłożenie stosownego zabezpieczenia 

warunkować będzie wypłatę zaliczki dla Wykonawcy. Udzielenie kolejnej zaliczki będzie 

możliwe dopiero po rozliczeniu się przez Wykonawcę z poprzedniej zaliczki. 

17. Łączna wartość udzielonych zaliczek nie może przekroczyć 85% całkowitej 

wartości brutto wynagrodzenia. 

18. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący:   

a. Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć zaliczkę w terminie do 45 dni od dnia jej 

otrzymania; 

b. rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur zgodnie z zakresem prac 

wynikającym z zawartej umowy za wykonane i odebrane roboty konserwatorskie i/lub 

budowlane; 

c. jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień zaakceptowania przez Za-

mawiającego złożonego przez Wykonawcę i potwierdzonego przez inspektora nadzoru 

zestawienia wartości wykonanych robót wraz z protokołem ich odbioru; 

d. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczek w innym ter-

minie. 

19. Przeprowadzenie wizji lokalnej w poszczególnych obiektach  jest możliwe po uprzednim 

umówieniu jej terminu poprzez przesłanie prośby na adres e-mailowy: 

projekt.dzialanie8.1@diecezja.bydgoszcz.pl 

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 5-letniej gwarancji 

prawidłowego wykonania prac (liczonej od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru 

bez uwag). 

 

Kody CPV:  

Główny kod: 92522100-6 - Usługi ochrony obiektów historycznych 

http://www.cpv.enem.pl/pl/92522100-7
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Dodatkowe kody: 92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych; 

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych; 45262710-1 - Konserwacja 

fresków; 45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych; 45453100-8 - 

Roboty renowacyjne; 31625300-6 Alarmy antywłamaniowe; 45312000-7 – Instalowanie 

systemów alarmowych i anten; 45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów 

alarmowych; 45312200-9 – Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych;  

32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo; 34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego 

monitorowania; 32235000-9 - Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym; 39715240-1 

Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki 

udziału dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji 

zamówienia rozumianych jako: 

i. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięciu usług  

w zakresie prac konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków; 

ii. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót 

budowlanych przy drewnianych obiektach, wpisanych do rejestru zabytków; 

iii. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej pięciu 

zamówień w zakresie prac konserwatorskich przy obiektach drewnianych 

wpisanych do rejestru zabytków. 

c. dysponowania odpowiednimi zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

i. co najmniej 2 kierownikami robót budowlanych posiadającymi uprawnienia 

budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, oraz którzy przez co 

najmniej 18 miesięcy brali udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 

instytucją kultury (zgodnie z brzmieniem art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami), oraz którzy kierowali robotami budowlanymi w co najmniej 

jednym obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, i których wartość 

robót była nie mniejsza niż 700.000,00 złotych brutto w ramach jednego 

kontraktu/umowy - powyższe warunki dotyczą każdego kierownika i nie należy 

traktować ich spełnienia w sposób łączny; 

ii. co najmniej 5 konserwatorami posiadającymi dyplom konserwatora dzieł sztuki, 

dysponującymi kwalifikacjami, o których mowa odpowiednio w art. 37a ustawy o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dysponującymi minimum 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których 

mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) - powyższe 

warunki dotyczą każdego konserwatora i nie należy traktować ich spełnienia  

w sposób łączny; 

d. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową  

i terminową realizację zamówienia, tj.: posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku 

jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/92522200-8/lubelskie/1/
https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/45262710-1/lubelskie/1/
https://www.portalzp.pl/przetargi/cpv/45262710-1/lubelskie/1/
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 7.500.000,00 zł. 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych.  

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania 

podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres 

zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki 

sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy 

przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 

niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego 

podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie 

do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane  lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6. Z udziału w postępowaniu (w celu uniknięcia konfliktu interesów) wykluczone są podmioty 

powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

7. Z udziału w postępowaniu wyklucza się spółki jawne, komandytowe, komandytowo-

akcyjne, których wspólnika lub komplementariusza, a w przypadku  osób prawnych 

urzędujących członków organu zarządzającego prawomocnie skazano w szczególności za: 

• przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

• przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; 

• przestępstwo przeciwko środowisku; 

• przestępstwo przekupstwa; 

• przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych jak i również przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  

w zorganizowanej grupie albo związku mającego na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego. 
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8. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 

przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu.  

9. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunków 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego 

oferty. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu 

 

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1a, jeśli wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie 

(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). 

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik i, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej pięciu usług 

w zakresie prac konserwatorskich wykonanych w okresie  3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których prace te 

zostały wykonane należycie, w szczególności  informacji o tym czy prace zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego prace były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 

równoważne. 

3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik ii, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej dwóch 

robót budowlanych wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały 

wykonane należycie, w szczególności  informacji o tym czy roboty zostały wykonane 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,  

o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty równoważne. 

4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1b znacznik iii, jeśli przedstawi wykaz (zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) co najmniej pięciu 

zamówień w zakresie prac konserwatorskich przy obiektach drewnianych wpisanych do 

rejestru zabytków wykonanych w okresie  3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

rodzaju, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których prace te zostały wykonane 

należycie, w szczególności  informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie  

z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były 

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty równoważne. 
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5. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1c, znacznik i, jeśli wykaże dysponowanie odpowiednimi 

zasobami kadrowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez 

wskazanie imion i nazwisk, kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

rozumianego jako co najmniej 18-miesięczny udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza 

muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z brzmieniem art. 37 c ustawy o ochronie 

zabytków  i opiece nad zabytkami) oraz doświadczenia w kierowaniu robotami 

budowlanymi w co najmniej jednym obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 

zabytków, których wartość była nie mniejsza niż 700.000,00 złotych brutto w ramach 

jednego kontraktu/umowy oraz informacji o podstawie do dysponowania osobą (zgodnie  

z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). 

6. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1c, znacznik ii, jeśli wykaże dysponowanie odpowiednimi 

zasobami kadrowymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia poprzez 

wskazanie imion i nazwisk, kwalifikacji zawodowych, dysponujących minimum 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym (licząc od momentu uzyskania uprawnień, o których mowa  

w art. 37a ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) oraz informacji  

o podstawie do dysponowania każdą z osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 

do niniejszego zapytania ofertowego). 

7. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone  

w punkcie VII, podpunkcie 1d, jeśli przedłoży polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej 

braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia - z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 7.500.000,00 PLN. 

8. Celem potwierdzenia braku powiązań kapitałowych i osobowych, o których mowa  

w punkcie VII, podpunkcie 6 Wykonawca składa oświadczenie o braku powiązań (zgodnie  

z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). 

9. Celem potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w punkcie VII, podpunkcie  

7 Wykonawca składa zaświadczenie/informację o niekaralności z Krajowego Rejestru 

Karnego, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

10. Celem potwierdzenia braku okoliczności, o których mowa w punkcie VII, podpunkcie  

8 Wykonawca składa zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US  

o niezaleganiu z podatkami, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

składania ofert. 

11. Na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w punkcie VII podpunkcie 1 a-d 

obligatoryjne jest złożenie oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego). 

 

IX. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty 

w poszczególnych kategoriach. 
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Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1 Cena brutto 60 pkt. 

  

2 

Analiza zamówienia – zawierająca wykaz 

problemów i zagrożeń związanych z 

realizacją zamówienia 

 

  

40 pkt. 

Razem 100 pkt. 

 

       Kryterium 1. „Cena brutto” punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od  

0 do 60 w następujący sposób: 

• oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 punktów; 

• pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły 

arytmetycznej: 

 

Pn=(Cmin/Cn)*60 

 – najniższa cena 

 - cena oferty badanej 

 - ilość punktów przyznana ofercie 

 

       Kryterium 2. „Analiza zamówienia” stanowiąca zapewnienie właściwej jakości 

realizowanego przedmiotu zamówienia. Zawierająca opis problemów i zagrożeń oraz 

metod ich niwelacji, zgodnie z następującym spisem treści: 

 

1. Zagrożenia związane z realizacją prac konserwatorskich. 

2. Zagrożenia związane z realizacją robót budowlanych. 

3. Zagrożenia mogące wystąpić po zakończeniu projektu. 

4. Analiza SWOT przedsięwzięcia. 

 

Punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od 0 do 40 w następujący sposób: 

 

• przedłożenie analizy zgodnie z ww. wytycznymi – 40 pkt 

• brak przedłożenia analizy zgodnie z ww. wytycznymi – 0 punktów. 

 

 

2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę 

punktów w ramach powyższych kryteriów. 

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy  

z Wykonawcą. W sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy  

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów.  

4. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył 

ofertę, upubliczniona w szczególności poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej 

Zamawiającego. 
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X. Termin składania ofert oraz związania ofertą. 

 

1. Ofertę należy składać w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 9.00 

do 13.00: 

 

 

od dnia 02.05.2017 r. do dnia 19.06.2017 r. 

     

 

2. Decyduje data wpływu. Oferta dostarczona po określonym powyżej terminie nie zostanie 

rozpatrzona i podlega odrzuceniu. 

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert tj. dnia 19.06.2017 r.  

 

 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą 

pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania 

ofertowego na adres Zamawiającego tj.: 

 

Diecezja Bydgoska 

ul. ks. Tadeusza Malczewskiego 1 

85-104 Bydgoszcz 

 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób 

gwarantujący poufność jej treści z następującą adnotacją: Oferta na wykonanie prac 

konserwatorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu „Ochrona oraz 

zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej - 

rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”. 

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim. 

4. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).  

5. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 

b. oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

c. wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym – załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego; 

d. dokumenty, o których mowa w punkcie VIII podpunkt 2-4 (składane w oryginale lub  

w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);  

e. polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia  

w wysokości co najmniej 7.500.000,00 mln złotych (składana w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem); 

f. dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę 

(aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji 

należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie 

prawne; 

g. zaświadczenie/informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (składane  

w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, 

na który dokument został wystawiony) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

terminem składania ofert; 
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h. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz US o niezaleganiu z podatkami, 

lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem 

składania ofert (składane w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem); 

i. analiza zamówienia (załącznik fakultatywny) – na potwierdzenie spełnienia dodatkowo 

punktowanego kryterium nr 2, o którym mowa w punkcie IX niniejszego zapytania 

ofertowego; 

j. w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie VII podpunkcie 3 - 

pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną 

dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia 

(składane w oryginale). 

6. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań wskazanych w ww. podpunkcie 5a-5j  

z wyłączeniem podpunktu  5i skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

7. Wykonawca ma możliwość wycofania oferty przed terminem składania ofert. W celu 

wycofania oferty Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia zawierającego 

wolę wycofania oferty podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Do oświadczenia należy więc obligatoryjnie załączyć umocowanie prawne 

osoby reprezentującej Wykonawcę (np. aktualny wydruk z CEiDG lub KRS).  

W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał 

pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne. 

8. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 7 muszą zostać dostarczone na adres 

Zamawiającego wskazany w ust. 1.  

9. Wycofana oferta zostanie zwrócona Wykonawcy drogą pocztową lub przekazana do 

odbioru osobistego w siedzibie Zamawiającego. 

10. Wykonawca ma możliwość wprowadzenia zmian do złożonej oferty przed terminem 

składania ofert. Wprowadzenie zmian następuje zgodnie z procedurą określoną w sposobie 

przygotowania i złożenia oferty, określonej w niniejszym punkcie tj.  w zamkniętym, 

nieprzejrzystym opakowaniu, z dodatkową adnotacją: ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY. 

 

XII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania  

 

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Sława 

Dzwoniarska oraz Pani Katarzyna Pertek. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 

zapytania ofertowego kierując ją wyłącznie na wskazany adres e-mail: 

projekt.dzialanie8.1@diecezja.bydgoszcz.pl 

3. Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności  równego 

dostępu do informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą 

telefoniczną lub osobiście. 

4. Termin składania prośby o wyjaśnienie treści upływa dnia 26.05.2017 r. 

5. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu 2 dni roboczych 

liczonych od dnia upływu terminu składania prośby o wyjaśnienie treści zapytania. 

6. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą 

stanowiły integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione  

w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego. 
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XIII. Postanowienia końcowe 

 

1. Oferta nie podlega zwrotowi.  

2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały zwrotowi 

przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

4. Zamawiający w toku oceny ofert jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty 

oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych o czym informuje Wykonawcę oraz ma 

możliwość wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie XI 

podpunkcie 5, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie XI podpunkcie 5, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia wyznaczając 

5-dniowy termin na ich uzupełnienie. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty  

w sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży pełnych wyjaśnień lub nie uzupełni braków  

w wyznaczonym terminie. 

5. Oferta oraz wszystkie załączniki i dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W związku z tym, do oferty należy 

obligatoryjnie załączyć dokumenty potwierdzające umocowanie prawne osoby 

reprezentującej Wykonawcę (np. wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników 

– do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego 

umocowanie prawne. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania. 

7. Zamawiający ma prawo do niepodpisania umowy w sytuacji, gdy stawka jest rażąco niska. 

W przypadku stawki rażąco niskiej (odbiegającej w sposób znaczący od szacunkowej 

wartości zamówienia) Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie dodatkowych 

wyjaśnień, w celu uzyskania potwierdzenia należytego wykonania zamówienia za podaną 

kwotę. 

8. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego 

upubliczniając zmianę na właściwych stronach w tym stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

XIV. Załączniki 

 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o braku powiązań. 

3. Wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem kadrowym. 

 

 


