
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

z dnia 30 maja 2018 r. 

 

Nazwa zamówienia:  

 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy stalli południowej  

w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach. 

 

I. Zamawiający 

Klasztor OO Karmelitów w Oborach 

87-645 Zbójno, Obory 38  

 tel. 54/ 280 11 59, tel. kom. 789 483 210 

e-mail: oprzeorkarmelici@gmail.com 

strona internetowa Zamawiającego: www.obory.karmelici.pl 

godziny otwarcia Kancelarii parafialnej: 

czwartek - 8.30-10.00; 17.00-19.00,  pozostałe dni – otwarcie po wcześniejszym 

kontakcie telefonicznym, tel. 54/ 280 11 59  kom.789 483 210 

  

II. Cel zamówienia 

 

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac konserwatorskich i  restauratorskich stalli    

południowej w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach. 

 

III. Sposób udzielania zamówienia 

 

 Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, określoną w Wytycznych zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z dnia 19 lipca 2017 r. – obowiązują od 23 

sierpnia 2017 r.) w formie zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej 

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ oraz na stronie internetowej Zamawiającego 

www.obory.karmelici.pl 

 

IV. Dane ogólne o stalli  południowej w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach. 

 

Stalla wielosiedziskowa na planie litery "L". Zaplecek artykułowany polami  w kształcie 

zamkniętych nadwieszonym łukiem prostokątów, na których widzimy malowane  na desce   

z wizerunki świętych w karmelickich  habitach. Pod obrazami tabliczki identyfikujące 

poszczególne postaci, pomiędzy obrazami pilastry zdobione na trzonach zwisami z liści 

akantowych, po bokach łuków ornament z akantu i woluty. Zaplecek zamknięty od góry 

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/


 

mocno wysuniętym do przodu belkowaniem  z płycinami w podniebiu, na których centralnie 

umieszczono akantowe rozety z guzami, fryz belkowania akcentowany rytmem konsol  

i aplikacji z ornamentu akantowego. W zwieńczeniu belkowania rozbudowana dekoracja  

w formie kartuszy, ornamentu rocaillowego i koguciego grzebienia. Przedpiersie stalli 

artykułowane jak w zaplecku polami (kształt pól prostokątny ze ściętymi narożnikami), 

z malowanymi na desce, podobnie jak w zaplecku, wizerunkami świętych w karmelickich  

habitach, pomiędzy obrazami ornamenty ze zwisających, podczepionych na rozetkach liści  

akantu i powyżej ornamenty ze wstęgi i koguciego grzebienia. Stalla o konstrukcji 

drewnianej, polichromowana, dekoracje snycerskie drewniane i złocone, obrazy malowane  

w technice olejnej. Obecnie stalla przemalowana olejno, a aplikacje ornamentalne pokryte 

wtórnymi nieszlachetnymi foliami; obrazy prawdopodobnie przemalowane miejscowo "po 

formie", wtórnie werniksowane.  

Stan techniczny konstrukcji stalli wymaga napraw i uzupełnień stolarskich, w snycerce 

powstały ubytki w postaci wykruszeń i uszkodzeń mechanicznych, poza tym dość poważne 

braki - brak szyszek, części akantowych dekoracji, rozetek. 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich i 

restauratorskich przy stalli południowej w tym : 

     1)  przy architekturze i konstrukcji stalli :  zaplecku, belkowaniu ,siedziskach,   

          przedpiersiu. 

     2)  przy dekoracjach snycerskich stalli, 

     3)  przy obrazach z wizerunkami świętych karmelickich, zamontowanych w zaplecku i  

           przedpiersiu stalli, 

 

2. Szczegółowy  zakres prac obejmuje w szczególności: 

 1) Dokumentacja opisowa i fotograficzna przed przystąpieniem do prac, następnie w 

trakcie i po jej zakończeniu. 

     2) Demontaż, wstępne oczyszczenie z kurzu i zalegającego brudu, zabezpieczenie do 

transportu. 

     3)  Dezynsekcja drewna poszczególnych,  zdemontowanych elementów stalli. 

     4) Ustalenie oryginalnej kolorystyki stalli, ilości wtórnych powłok malarskich  i 

pozłotniczych. Przedstawienie wyników wstępnych badań komisji konserwatorskiej . 

     5)  Usuwanie nawarstwień z oryginalnej polichromii i złoceń. 

     6)  Zabieg impregnacji uszkodzonej struktury drewna w elementach architektury. 

     7)  Wykonanie niezbędnych prac stolarskich przy konstrukcji stalli (zaplecek,przedpiersie , 

podłoga, siedziska). 

     8)  Uzupełnienie ubytków drewna w architekturze obiektu. 

     9)  Uzupełnienie ubytków gruntu w stalli (poza obrazami). 

    10)  Uzupełnienie ubytków polichromii w stalli - punktowanie, ewentualna rekonstrukcja w 

partiach znacznie zniszczonych (punktowanie pionową kreską, rekonstrukcja 

imitatorsko według oryginalnej polichromii) . 



 

 11)  Werniksowanie końcowe polichromii w części architektury stalli. 

 12) Prace pozłotnicze : uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja złoceń, zgodnie z techniką 

oryginału (na pulment, złoto płatkowe, srebro) 

 13)  Obrazy : usunięcie wtórnego lakieru, przemalowań i retuszy, konsolidacja oryginalnej 

warstwy malarskiej, impregnacja drewna, prace stolarskie przy podobraziach, 

uzupełnienie ubytków podłoża drewnianego przez kitowanie, usunięcie zabrudzeń 

powierzchniowych z oryginalnej polichromii, uzupełnienie  ubytków gruntu , 

uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej (punktowanie pionową kreseczką), 

założenie werniksu końcowego, montaż obrazów w stalli. 

14)  Montaż poszczególnych części architektury stalli w prezbiterium - w obecnym miejscu 

ustawienia. 

15)  Prace końcowe po montażu. 

16)  Opracowanie dokumentacji zrealizowanych prac konserwatorskich i restauratorskich. 

  

  

3. Wymiary ogólne stalli: 

 długość stalli : przedpiersie około 620 cm, zaplecek 810 cm 

 powierzchnia polichromowana (płaska, profilowana) około 3400 dm 
2
  

 powierzchnia złocona ok. 1/3 powierzchni polichromowanej 

 obrazki w zaplecku partia licowa 90 cm x 75 cm 

 obrazki w przedpiersiu partia licowa 89 cm x 67 cm 

 braki w dekoracjach snycerskich o różnej wielkości - do rekonstrukcji 

 

VI. Informacje dotyczące kodu CPV:  

 

92522000-6  -  Usługa ochrony obiektów i budynków historycznych 

 

VII. Termin wykonania zamówienia  

1. Termin wykonania całość prac stanowiących przedmiot zamówienia upływa w dniu 31 

grudnia 2020 r. 

2. Prace stanowiące przedmiot zamówienia, będą prowadzone etapami, każdorazowo 

uzgodnionymi z Zamawiającym.  

3. Realizacja kolejnego etapu prac uzależniona jest od przyznawanych przez Zamawiającego 

dotacji lub pozyskaniu innych źródeł finansowania prac. 

 

 

 

VIII. Informacja dotycząca wykluczenia  

 

Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy 

są powiązani osobowo lub kapitałowo z 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, w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu 

dokonywania oceny ich spełnienia 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą 

starannością co najmniej jedną pracą konserwatorsko-restauratorską prowadzoną na 

obiektach ruchomych, polichromowanych, złoconych i srebrzonych wpisanych do 

rejestru zabytków, o wartości brutto min. 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); 

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni 

warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: 

a) co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która kierować 

będzie pracami konserwatorskimi stanowiącymi przedmiot zamówienia, 

posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 

r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze 

zm.); 

b) co najmniej jedną osobą przewidzianą do realizacji zamówienia, która posiada 

tytuł zawodowy magistra sztuki uzyskany po ukończeniu studiów wyższych  

w zakresie konserwacji, malarstwa i rzeźby polichromowanej.  

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły 

spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę.  

 

X. Kryterium oceny oferty oraz informację o wagach procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za 

spełnienie danego kryterium oceny ofert 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych przez Wykonawców 

spełniających warunki udziału w postępowaniu na podstawie poniższych kryteriów oceny: 

 

 

 



 

1) cena oferty - 90 % wg wzoru: 

C = (Cnaj : Co) x 90 

gdzie: 

C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie 

Cnaj – najniższa cena spośród ocenianych ofert 

Co – cena ocenianej oferty. 

  

2) gwarancja jakości - 10% 

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi  3 lata.  

Maksymalna możliwa liczba punktów: 10 

OKRES GWARANCJI 
LICZBA PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 

3 lata 0 (zero) 

4 lata 5 (pięć) 

5 lat i więcej  10 (dziesięć) 

 

XI. Termin i forma składania ofert:  

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 7 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do 

Zamawiającego) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Zamawiającego (w Kancelarii 

Parafii w godzinach otwarcia) lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem 

operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego, przy czym zaleca się, 

aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Prace 

konserwatorskie”. 

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.  

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna (np. nie zawiera wszystkich 

wymaganych zapytaniem dokumentów lub dokumenty te zawierają błędy) lub jej treść 

nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego lub gdy Wykonawca 

podlegać będzie wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdziale VIII 

lub Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w rozdziale IX.  

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór 

określony został w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.  

2. Do oferty należy złączyć: 

1) wykaz usług (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego) 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

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



 

odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 Zapytania 

ofertowego, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 

czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot trzeci; 

2) wykaz osób (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego) 

przewidzianych do realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej osoby spełniające 

wymagania określone w rozdziale X ust. 1 pkt. 2 Zapytania ofertowego, wraz  

z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego, a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wg 

wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego). 

3. Oferta winna zawierać cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją 

cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Wszystkie rozliczenia między stronami będą dokonywane w PLN.  

4. Cena oferty winna być wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy 

uwzględniając wszystkie podatki, opłaty, składki oraz rabaty, upusty itp., których 

Wykonawca zamierza udzielić oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

5. Oferta oraz oświadczenie i dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą  być podpisane 

przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania 

oferty lub oświadczenia przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo  

w oryginale lub kopii poświadczonej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 

XIII. Istotne informacje na temat realizacji przedsięwzięcia 

 

1. Zaleca się aby każdy składający ofertę po uprzednim umówieniu się telefonicznie 

dokonał wizji lokalnej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru, bez podania przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w etapach, które będą 

realizowane w kolejnych latach, w zależności od pozyskanych środków ze źródeł 

zewnętrznych. Zamawiający będzie pozyskiwał środki z różnych źródeł na przestrzeni 

kilku lat na wykonanie prac, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe. W związku  

z tym zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy dotyczących zakresu 

wykonywanych prac, terminu realizacji, zgodnie z przyznanymi dotacjami ze środków 

zewnętrznych. 

4. Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa ramowa 

 

XIV. Dodatkowych informacji udziela:  

Ojciec Przeor Włodzimierz Durbas, 87-645 Zbójno, Obory 38 

tel. 54/280 11 59 , tel. kom. 789 483 210. 



 

 

 

XV. Pozostałe informacje  

 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany z Zamawiającym przez okres 30 dni 

licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.  

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wywieszona na stronie 

internetowej https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego  www.obory.karmelici.pl 

4. Wyborny Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu: 

1) szczegółową wycenę prac konserwatorskich i restauratorskich dla całego przedmiotu 

zamówienia; 

2) dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

osób przewidzianych do realizacji zamówienia (wymienionych w wykazie osób 

załączonym do oferty). 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

wersja z dnia 19 lipca 2017 r. 

 

XVI. Załączniki 

Integralną częścią niniejszego Zapytania ofertowego są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego; 

2) Załącznik nr 2 – Wzór wykazu usług; 

3) Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób; 

4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; 

5) Załącznik nr 5 – Wzór umowy ramowej. 

 

Z A T W I E R D Z A M 

/-/ 

O. Włodzimierz Durbas 

Przeor Klasztoru 

 

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/

