ZPB.272.ZO.12.2022

Ostrołęka, 07.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Ostrołęcki
07-410 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 5
Tel. (0-29) 764-36-45
e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl

II.
Tryb udzielenia zamówienia
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym
znajdują zastosowanie przepisy Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce.
III.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Prace konserwatorskie
i restauratorskie, Krzyż przydrożny z 1896 r., Rżaniec, gm. Olszewo-Borki”
1. Ogólny zakres prac konserwatorskich i restauratorskich obejmuje:
1) Demontaż krzyża – wykorzystując liczne połączenia należy krzyż zdemontować z
kamiennego cokołu i rozłożyć wszystkie elementy
2) Usunięcie betonowej opaski – stopnia wokół kamiennego cokołu
3) Oczyszczenie wszystkich elementów metodą piaskowania. Należy wykonać próby
oczyszczenia, dobrać odpowiednie
4) Oczyszczenie kamiennego cokołu z nawarstwień farb
5) Demontaż klamry a następnie sklejenie pękniętego fragmentu.
6) Zabezpieczenie metalowych elementów krzyża inhibitorem korozji.
7) Pomalowanie metalu trzykrotnie farbą zabezpieczającą do metalu, w kolorze żeliwa, o
powłoce matowej.
8) Złożenie wszystkich elementów i montaż krzyża.
Szczegółowy zakres prac do wykonania znajduje się w Dokumentacji Konserwatorskiej „Badania
Konserwatorskie i Program Prac Konserwatorskich Krzyża Różańcowego w Rżańcu”.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu prac w sposób
umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich
czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację przebiegu prac oraz opracowanie
sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu prac.
4. Prace powinny przebiegać zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) do 30.06.2022 r.- demontaż krzyża i rozebranie poszczególnych elementów,
2) do 31.08.2022 r. - oczyszczenie wszystkich elementów,
3) do 31. 08.2022 r. - oczyszczenie kamiennego cokołu z nawarstwień farb,
4) do 31.08.2022 r. - demontaż klamry a następnie sklejenie pękniętego fragmentu,
5) do 09.09.2022 r. - czyszczenie i malowanie elementów metalowych,
6) do 09.09.2022 r. - złożenie wszystkich elementów i montaż krzyża.
IV.
Gwarancja: 24 miesiące od daty końcowego odbioru robót.
V.
Termin realizacji zamówienia: do 9 września 2022 r.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione
warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowe. Wykonawca spełni ten
warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną do prowadzenia prac konserwatorskich, posiadającą
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 840).
VII.
Wykluczenia Wykonawcy:
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;
2. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3. Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
VIII.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
3. Kosztorys sporządzony w oparciu o „ZASADY WYNAGRADZANIA ARTYSTÓW
PLASTYKÓW KONSERWATORÓW – RESTAURATORÓW DÓBR KULTURY”
ogłoszonych przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP.

IX.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie,
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium: cena 100%

X.

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego:
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania
ofertowego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie
treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 09.06.2022 r.
Ewentualne pytania należy kierować na adres: katarzyna.grodzka@powiatostrolecki.pl

XI.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać na adres: katarzyna.grodzka@powiatostrolecki.pl do dnia
14.06.2022 r. do godz. 1000,
Ofertę (druk w załączeniu) należy sporządzić w języku polskim i złożyć:
- skan wypełnionej wcześniej oferty należy przesłać na wskazany powyżej adres e-mail.
Tytuł wiadomości: oferta na prace konserwatorskie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XII.

Dodatkowe informacje:
1)
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
podanym przez zamawiającego. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany
jest przedłożyć kosztorys, którego wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w
formularzu ofertowym.
2) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji przedmiotu zamówienia, możliwe
jest powierzenie realizacji kolejnemu Wykonawcy, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał najniższą cenę brutto,
3) Odrzuceniu podlegają oferty:
-Wykonawców:
• podlegających wykluczeniu,
• nie spełniających warunków udziału w postępowaniu,
• którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
-złożone w niewłaściwej formie,
-złożone po terminie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania, bez
podawania przyczyny.

XIII. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce,
adres: pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: kancelaria@powiatostrolecki.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
XIV.

Załączniki:
Załącznik nr 1. „Dokumentacja konserwatorska. Badania konserwatorskie i program prac
konserwatorskich krzyża Różańcowego w Rżańcu”.
Załącznik nr 2. Wzór oferty
Załącznik nr 3. - Wzór umowy.

Zatwierdził:
Wicestarosta
Krzysztof Parzychowski
/podpis w oryginale/

