
                           Pińczów, dnia 23.05.2022 r. 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
Zamawiający –  Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie 
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku 
nieruchomym kaplicy p.w. św. Anny z przełomu XVI/XVII wieku usytuowanej w 
Pińczowie, usytuowanej 28-400 Pińczów, nr ewid. dz. 23, obręb 6 m. Pińczów polegających 
na wykonaniu prac konserwatorskich kamiennego wystroju rzeźbiarskiego wnętrza   
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 
 

1. Zamawiający: 
Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie  
ul. Piłsudskiego 4, 28-400 Pińczów 
NIP 6621283492 
tel. 041 3577810 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac przy zabytku nieruchomym –  
kaplicy p.w. św. Anny z przełomu XVI/XVII wieku usytuowanej w Pińczowie, 
usytuowanej 28-400 Pińczów, nr ewid. dz. 23, obręb 6 m. Pińczów polegających na 
wykonaniu prac konserwatorskich kamiennego wystroju rzeźbiarskiego wnętrza 
kaplicy w obejmujący:  
 

Gzyms w zwieńczeniu ścian  

Gzyms podstawy kopuły 

Gzyms podstawy latarni 

zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją nr 116A/2019 z dnia 
05.04.2019 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach : 
 
- zniszczenia żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą chemiczną  
- wzmacniania osłabionej struktury kamienia  
- usuwania z powierzchni kamienia zaprawy cementowej 
- oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń 
wraz z doczyszczeniem mechanicznym  
- klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych 
- uzupełnienie ubytków - flekowanie. flek o powierzchni od 10 do 30 cm2.  
- uzupełnienie ubytków - flekowanie. flek o powierzchni od 30 do 100 cm2.  
- uzupełnianie ubytków modyfikowaną zaprawą trasowo-wapienną (kity podbarwione 
w masie na kolor otoczenia) 
- wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni zaprawą trasowo-wapienną 
- scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 
- hydrofobizacja powierzchniowa  

 
 
 



Ze względu na konserwatorski charakter prac Wykonawca w ramach zamówienia 
zapewnia stałą obecność dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki oraz kierownika 
budowy posiadającego uprawnienia zgodnie z art. 37 c ustawy o ochronie zabytków 
oraz uprawnienia zgodnie z art. 37 a ustawy o ochronie zabytków 
 
Zamawiający zapewni inspektora nadzoru zgodnie z decyzja o pozwoleniu na budowę.  
 

3. Termin wykonania zamówienia  
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2022 roku 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu. 

 Kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
Zapytania ofertowego  

 Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat – zgodnie z załącznikiem 5 
do Zapytania ofertowego (wymagane jest od Wykonawcy doświadczenie: co 
najmniej jednej pracy konserwatorskiej przy XVII wiecznym obiekcie 
ruchomym z wapienia pińczowskiego indywidualnie wpisanego do rejestru 
zabytków). Wykonane usługi nie mogą obejmować okładzin, schodów 
kamiennych i innych podobnych elementów 

  
 

5. Sposób przygotowania oferty: 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
 Treść oferty musi odpowiadać treści Formularza ofertowego wg zał. nr 4 
 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą  

i czytelną techniką, zaleca się aby wszystkie strony były ponumerowane  
i spięte w trwały sposób. 

 Oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty mają być w formie 
oryginałów.  

 Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę (właściciela) lub osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz bądź przez 
pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo). 

 Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Wykonanie prac 
konserwatorskich kaplicy p.w. św. Anny w Pińczowie”. 

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w kancelarii parafii 
rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie ul. Piłsudskiego 
4, 28-400 Pińczów w godzinach pracy kancelarii (pon., śr., pt.: 8.00-9.00, wt., czw.: 16-
17) do dnia 27.05.2022 r. do godziny 17.00 

 
7. Opis sposobu obliczania ceny. 

Cena musi być podana w PLN, w wartościach brutto, cyfrowo i słownie w Formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 4. 
Cenę należy podać za całość zadania i w podziale na trzy zadania opisane w opisie 
zamówienia. 

8. Kryteria oceny ofert: 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 
KRYTERIUM: CENA - 100 % 

9. Informacje dotyczące zapłaty: 



Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności do 21 dni. 

10. Osoby upoważnione do kontaktów: 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest ks. Jan Staworzyński,                            
nr tel. 41 3577810 

11. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z zamówienia przed podpisaniem umowy 
lub jej ograniczenie do poszczególnych zadań określonych w opisie zamówienia.  

12. Wykonawca związany jest z ofertą przez okres 30 dni od jej złożenia. Wykonawca może 
wydłużyć termin związania z oferta na prośbę Zamawiającego.  

 
 
Załączniki nr: 

1. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
2. Projekt budowlany będący załącznikiem do pozwolenia na budowę-wytyczne 

technologiczne 
3. Formularz ofertowy  
4. Wykaz wykonanych usług  
5. Projekt umowy  
6. Przedmiar prac – będący dokumentem pomocniczym (niewiążącym) 

 
 


