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Powiat Siemiatycki
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17-300 Siemiatycze
ZP.272.1.14.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przeprowadzenie prac konserwatorskich kamiennych rzeźb sfinksów na cokołach.
Postępowanie prowadzone zgodnie z regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącym załącznik do
Zarządzenia nr 1/2017Starosty Siemiatyckiego z dnia 10.01.2017 r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Siemiatycki,
ul. Legionów Piłsudskiego3,
17-300 Siemiatycze , woj. podlaskie,
zwany dalej „Zamawiającym”, Zaprasza do składania ofert.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych
kamiennych rzeźb sfinksów na cokołach.
Sfinksy stanowią element nieistniejącej rezydencji pałacowo-ogrodowej. Powstały ok. 1777 r.
jako dekoracja bramy wjazdowej na dziedziniec pałacowy.
Przedstawiają dwie bliźniacze postaci leżących lwów o głowach i popiersiach kobiecych
usytuowane na wysokich, schodkowych cokołach.
Sfinksy i górna część cokołów z narożnymi pilastrami wykonane są w piaskowcu natomiast
dolne prostopadłościenne części cokołów ceglane otynkowane.
Rzeźby znajdują się na posesji, przed budynkiem administracyjnym Starostwa Powiatowego
w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3, i zostały wpisane do rejestru zabytków
w dniu 29.12.1964 r. pod nr rej. 27.
Założenia konserwatorskie.
Prace konserwatorskie winny mieć na celu przede wszystkim zachowanie w jak największym
stopniu oryginalnej substancji zabytkowej. Należy skoncentrować się na powstrzymaniu
procesów destrukcyjnych kamienia i maksymalnego zabezpieczenia przed niekorzystnym
oddziaływaniem środowiska.

Podstawowym działaniem będzie usunięcie wtórnych warstw zacierek cementowych oraz
ciemnego nawarstwienia z powierzchni samego kamienia. Koniecznym też będzie odsolenie
i wzmocnienie struktury kamienia.
Dalsze zabiegi uzależnione będą od oceny stanu kamienia po usunięciu warstw wtórnych.
Końcowym etapem prac konserwatorskich będzie uzupełnienie ubytków, scalanie powierzchni
i hydrofobizacja kamienia,
Szczegółowy program prac konserwatorskich zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty, wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, aby
ocenić ryzyko trudności i wszelkie inne okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji
zamówienia.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje, o
których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami tj. z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187).
1.Kwalifikacje osób zatrudnionych przy zabytkach wpisanych do rejestru:
a) pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi,
prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł
sztuki lub konserwacji zabytków,
b) oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru
jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach
konserwatorskich,

pracach

restauratorskich

lub

badaniach

konserwatorskich,

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187).
2. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać:
a) posiadane kwalifikacje, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt a), przedstawiając
kserokopie

dyplomu ukończyła studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów

magisterskich, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków;
b) potwierdzi posiadane doświadczenie o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt b)
przedstawiając wykaz prac w formularzu ofertowym stanowiącym wzór załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace konserwatorskie na
licząc od daty odbioru końcowego zadania.

okres 5 lat

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady
fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Wykonawca gwarantuje usunięcie wszelkich wad bez odpłatności , które powstaną w
okresie gwarancji i rękojmi w czasie nie dłuższym niż 15 dni od daty powiadomienia
wykonawcy

o wykryciu wady przez Zamawiającego. W uzasadnionych wypadkach

Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego okresu.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 31.08. 2018r.
oraz w okresie gwarancji.
V.

INFORMACJA

O

SPOSOBIE

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek
przekazywać wyłącznie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Korespondencję
związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:


Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3 , 17-300 Siemiatycze,



faks: 85 65 66 501, e-mail: zp@siemiatycze.pl (z dopiskiem” Prace konserwatorskie
kamiennych rzeźb sfinksów”.
VI. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Jerzy Woźniak

- tel. 85 65 66 504, - sprawy merytoryczne

2. Walentyna Tararuj - tel. 85 65 66 512, e-mail: zp@siemiartycze.pl
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami, wg wzoru Formularza ofertowego, który
stanowi Załącznik Nr 2.
2. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną dla ważności, oferty jak i załączniki należy
złożyć w formie skanów, gdzie będą widoczne podpisy złożone przez upoważnione osoby.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Siemiatyczach przy ul. Legionów
Piłsudskiego 3 , Punkt Obsługi Klienta - parter, dopuszcza się też formę elektroniczną
z zastrzeżeniem Rozdz. VII pkt 2, na adres e-mail zp@siemiatycze.pl lub fax 85 6566501
w terminie:
- do dnia 08.03.2018 r. do godz. 13:00
2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną przez
Zamawiającego zwrócone.
3. Otwarcie

ofert w dniu 08.03.2018 r. o godzinie 13:20 w siedzibie Zamawiającego

w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 - pokój nr 202 II p.

4. W przypadku korespondencyjnego składania ofert Wykonawca powinien zamieścić ofertę,
w kopercie która powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
POWIAT SIEMIATYCKI
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
„Prace konserwatorskie kamiennych rzeźb sfinksów”
Oferta - Nie otwierać przed 08.03.2018 r. godz. 13:20.
powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z wzorem Zał. Nr 2.
Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT za cały zakres
przewidzianych prac konserwatorskich, o których mowa w rozdz. II niniejszego zapytania.
2. Cenę należy kalkulować w oparciu o wszystkie wymogi i czynności niezbędne do wykonania
wszystkich prac dla osiągnięcia celu końcowego.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku)
i nie może ulec zmianie (na wyższą) przez okres trwania umowy.
X. KRYTERIUM WYBORU OFERT I ZNACZENIE
1. Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium cena znaczenie 100 %.
2. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto
wskazaną w ofercie Wykonawcy.
3. W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która będzie zawierała najniższą
cenę oraz spełni wszystkie wymagania wynikające z zapytania ofertowego i opisu przedmiotu
zamówienia.
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
zgodnie z ceną przedstawioną w ofercie.
5. Należność uregulowana będzie na podstawie wystawionej faktury VAT, przelewem
bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
faktury.
XI. INFORMACJE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie
internetowej.
2. Z wybranym wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac
konserwatorskich zostanie podpisana umowa.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
4. Do zawieranej umowy zostaną wprowadzone istotne dla Zamawiającego postanowienia
wynikające z zapytania ofertowego oraz przedstawionej przez wykonawcę oferty.

Wicestarosta
Marek Bobel

