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Ogłoszenie

Numer

2021-30087-75840

Id

75840

Powstaje w kontekście projektu

RPPD.08.06.00-20-0570/21 - „Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie przy zabytkowych 
drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie”

Tytuł

„Wrota do przeszłości kulturowej – prace konserwatorskie 
przy zabytkowych drzwiach kościoła Trójcy Przenajświętszej w 
Tykocinie”

Zamówienia uzupełniające

-

Warunki zmiany umowy

1. Udzielenie zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi 
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień 
zgodnie z obowiązującym prawem.  
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu 
w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru 
oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. nietypowe warunki pogodowe, 
rozprzestrzeniania się pandemii).
4. Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu jest możliwa o okres, o jaki działanie 
Zamawiającego spowodowało opóźnienie w realizacji zamówienia.
5. Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń. Zmiana jest możliwa w zakresie w 
jakim wykonanie zamówienia zgodnie z dodatkową dokumentacją wpłynie na zakres rzeczowy, sposób 
wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.
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6. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia niezgodność stanu istniejącego w obiektach 
z posiadaną dokumentacją, zmiana jest konieczna do prawidłowego wykonania zamówienia jeżeli wpłynie 
na rzeczowy sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-06
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik 1. Formularz ofertowy
3. Załącznik 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4. Załącznik 3. Doświadczenie Oferenta
5. Załącznik 4. Doświadczenie kadry
6. Załącznik 5. Program prac konserwatorskich
7. Załącznik 6. Pozwolenie Konserwatorskie

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-06

Data ostatniej zmiany

2021-12-06

Termin składania ofert

2021-12-20

Planowany termin podpisania umowy

2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w 
Tykocinie
11 Listopada 2
16-080 Tykocin
NIP: 9661028833

Osoby do kontaktu

ks. Jarosław  Stefaniak
tel.: 501404954
e-mail: stefanjak@post.pl

Części zamówienia
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Część: 1

Tytuł części 1

Konserwacja drzwi w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja trzech drzwi w kościele parafialnym p.w. 
Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie w powiecie białostockim. Naprawa i konserwacja drzwi ma na 
celu przywrócenie pierwotnej funkcji z jednoczesnym zachowaniem i poszanowaniem zabytkowej 
struktury drewna, metalu i historycznej wartości zabytku. 

Zadanie obejmuję przeprowadzanie zabiegów dezynfekcji i dezynsekcji, impregnację wzmacniającą 
strukturalnie, uzupełnienie ubytków w drewnie oraz wykonanie warstw zabezpieczających 
powierzchnię przed wpływem atmosferycznych czynników niszczących.  Należy także odsłonić 
pierwotną warstwę monochromii leżącą na powierzchni drzwi od wewnętrznej strony i poddać ją 
konserwacji.

W przypadku drzwi wschodnich należy po demontażu dodanych wtórnie pleców wykonać 
konserwację pierwotnej konstrukcji i po jej wzmocnieniu pozostawić od wewnętrznej strony bez 
zakrywania wtórnymi deskami.

Wszystkie elementy okuciowe w stolarce należy poddać kompleksowej konserwacji, a następnie 
zamontować na swoich pierwotnych miejscach. Brakujące okucia i ćwieki powinny być 
zrekonstruowane zgodnie ze wzorem zachowanych fragmentów. Dopuszcza się uzupełnienie i 
wymianę najbardziej zniszczonych elementów blach szczególnie w partii przyziemia.
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Projekt obejmuje konserwację: 
- drzwi głównych zewnętrznych od zachodu, 
- drzwi bocznych do południowej zakrystii,
- drzwi bocznych do północnej zakrystii.

Szczegółowy zakres informacji ujęty został w: 
- Załączniku 5. Program prac konserwatorskich 

Przedmiotowy budynek pełni funkcję użyteczności publicznej, jest miejscem kultu religijnego.

Okres gwarancji

5 lat

Kody CPV

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

białostocki

Gmina

Tykocin

Miejscowość

Tykocin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać odpowiednie doświadczenie, co 
pozwoli na potwierdzenie zdolności technicznej do wykonania przedmiotu zamówienia. Oferent 
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winien wskazać posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej 3 
usług wykonanych dla podmiotów wpisanych do rejestru zabytków o wartość powyżej 100 tys. zł 
brutto (w tym dwie usługi muszą dotyczyć konserwacji XVIII wiecznej lub starszej stolarki drzwiowej 
wraz z okuciami i zamkami wpisanymi do rejestru zabytków), w okresie 5 lat przed terminem 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców. 
2. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą przewidzianą do wykonywania prac 
(czynności) konserwatorsko-restauratorskich stanowiących przedmiot zamówienia, która spełnia 
łącznie następujące warunki: 
a. posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w zakresie specjalności konserwacja i restauracja rzeźby 
kamiennej i elementów architektonicznych tj:
- posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku 
konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków w zakresie 
specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych określonej 
w dyplomie ukończenia studiów.
lub
- w dziedzinach nie objętych programem studiów wyższych o kierunkach konserwacja i restauracja 
dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków posiadającą świadectwo ukończenia 
szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom 
mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie i która odbyła praktykę zawodową w zakresie 
konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.  
b. posiada doświadczenie w wykonywaniu co najmniej dwóch prac konserwatorsko-restauratorskich 
przy konserwacji zabytkowej stolarki drzwiowej wraz z okuciami i zamkami wpisanymi do rejestru 
zabytków.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia następujących dokumentów: 
a. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania; 
b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego Zapytania; 
c. Oświadczenie oferenta dotyczące jego doświadczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego Zapytania; 
d. Oświadczenie oferenta dotyczące doświadczenia kadry - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego Zapytania; 
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e. Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Oferenta składającego ofertę (jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów 
rejestrowych).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. Oferta musi być przygotowana w na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania 
ofertowego (Załącznik nr 1). 

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje 
odrzuceniem oferty.

3. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje odrzuceniem każdej 
z ofert złożonych przez tego samego Oferenta.

4. Złożona oferta powinna:
a. zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
b. zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
c. zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
d. zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer NIP.

5. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

6. Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który powiązany 
jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania, o których mowa powyżej, 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem/ką, polegające 
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu 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.

7. Oferta powinna być złożona:
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a. w formie skanu (PDF) za pomocą poczty elektronicznej na adres: stefanjak@post.pl, przy czym w 
temacie wiadomości należy podać: „Oferta – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach - 
Zapytanie ofertowe nr 1/2021”; 
b. wykorzystując możliwości złożenia oferty poprzez system Baza Konkurencyjności znajdujący się 
pod adresem: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl; 
c. przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane 
adresowe Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie ul. 11 listopada 2, 
16-080 Tykocin. Oferty nadsyłane drogą pocztową lub składane osobiście powinny być dostarczone 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – prace konserwatorskie przy zabytkowych drzwiach - 
Zapytanie ofertowe nr 1/2021”.

Ocena spełnienia wymaganych warunków zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do Zapytania ofertowego, z 
których musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia 
choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca może zostać wezwany do uzupełniania oferty. 
Możliwe jest wykluczenie oferenta ze względu na rażąco niską cenę.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium 1 - cena ofertowa brutto - waga 80% (maks. 80 punktów). Ocena punktowa w kryterium dokonana 
zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:
C = (najniższa oferowana cena)/(cena ocenianej oferty) x 80 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium 2 - okres gwarancji (liczony w miesiącach) - waga 20% (maks. 20 punktów).
Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą punktacją:
Gwarancja udzielana na:
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- 60 miesięcy – 0 punktów,
- 72 miesiące – 10 punktów,
- 84 miesiące i więcej – 20 punktów.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-12-06 - data opublikowania

-> 2021-12-20 - termin składania ofert

-> 2021-12 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


