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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Postępowanie uproszczone  prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem 

zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn 

oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem”. Na podstawie złożonych ofert 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie warunków i kryteriów wskazanych w 

przedmiotowym zapytaniu. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany 

przedmiot zamówienia.  

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

         Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn, 

         REGON 311019480  NIP 668-187-54-86 

        Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kawęczyn na lata 2019-

2022 wraz z kompletem dokumentów formalno-prawnych ilustrujących przebieg procedury 

sporządzenia i uchwalenia ( kompletnego z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, a 

szczególnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2017 poz. 2187 z późn.zm) 

Program Opieki nad Zabytkami powinien zawierać: 

- podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami, 

- uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, 

- uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego, 

- uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego, 

- charakterystyka zasobów dziedzictwa kulturowego gminy ( w tym ochrona przyrody i 

krajobrazu), 

- charakterystyka obiektów zabytkowych na terenie gminy: 

• zabytki nieruchome 

• zabytki archeologiczne 

- cele, priorytety i kierunki działań, 

- źródła finansowania programu 

- informacje nt. monitoringu programu 

- realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków. 

 

Treść programu opieki nad zabytkami oraz zaktualizowaną gminną ewidencję zabytków 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Poznaniu celem uzyskania akceptacji. Dokument musi uzyskać akceptację ww. instytucji. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002187


b) Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kawęczyn na lata 2019 -2022 w 

opracowaniu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 

z dnia 26 mają 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i 

gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych 

za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011r. Nr 113, poz 661). 

Gmina Kawęczyn prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków (GEZ) w postaci : 

-  kart adresowych   zabytku nieruchomego  w ilości 79 szt  - wykonanych w 2015 roku , 

- kart adresowych zabytku nieruchomego  stanowisko archeologiczne  w ilości 187 szt. -

wykonanych w 2015 r. 

 

Ponadto w listopadzie 2016 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał Gminie 

Kawęczyn spis nowoodkrytych stanowisk archeologicznych w roku 2015 celem uzupełninie 

gminnej ewidencji zabytków archeologicznych – 124 szt. 

 

c) Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i 

przepisami tj.: 

· ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 poz 

2187 z zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011r. W sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 

krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 

(Dz. U. Nr 113 poz 661), 

· Instrukcji opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych wydanej 

przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. 

 

CPV – 712000000 Usługi architektoniczne i podobne 

 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację Zamawiającemu w następujących 

ilościach: 

- gminny program opieki nad zabytkami – w 4 egzemplarzach w formie drukowanej 

(tradycyjnej) i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej; 

- gminna ewidencja zabytków – w 2 egzemplarzach w formie drukowanej (tradycyjnej) i w 1 

egzemplarzu w formie elektronicznej. 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

-   posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna warunek za 

spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu.  
-   posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - za spełnienie powyższego warunku, 

Zamawiający uzna wykazanie  przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 2 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  

tym okresie, Wykonawca opracował min. 3 programy opieki nad zabytkami,  (dołączyć 

wykaz osób zamierzających wziąć udział w opracowaniu Programu opieki nad zabytkami 

Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022 i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania tego zadania, dołączyć 



wykaz zrealizowanych opracowań o charakterze programowym z zakresu opieki nad 

zabytkami oraz stosowne referencje potwierdzające należyte wykonania tych opracowań.) 

-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia - 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

 

IV. Kryterium oceny ofert – najniższa cena 

a. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, z najniższą ceną. 

b. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 

c. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

d. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg. wzoru : 

 

 

                                               cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

    liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------- x 100 % 

                                      ceny oferty ocenianej brutto 

 

 
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 

2. Wykaz wykonanych dostaw wraz z Referencjami- Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp-  Załącznik nr 3 

4. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 4 

 

VI.  Termin realizacji zamówienia.  

 

Termin wykonania zamówienia ustala się do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy, przy czym jako wykonanie zamówienia rozumie się dokonanie przez Zamawiającego 

odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

 

 

VII.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.  

 

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z 

Wykonawcami jest Malwina Jasiak tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19. 

 



VIII. Sposób, miejsce i termin składania ofert. 

 

Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty czy kuriera bądź dostarczyć osobiście 

wg załączonego wzoru  Formularza ofertowego  w zamkniętej kopercie z następującym opisem:  

Oferta na „Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad zabytkami Gminy 

Kawęczyn na lata 2019-2022 i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków” 

  na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn 
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018 r. do godz. 11:00. 

- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

- Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być wypełnione. 

- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone 

jednoznacznie. 

- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń 

względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz 

przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 

- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują faksem lub drogą pisemną.  

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi do 30 tys. 

euro 

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

- Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy 

założone w projekcie środki okażą się niewystarczające. 

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. 

- Zamawiający zastrzega możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. Z 

tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

- Do niniejszego postępowania,  zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przepisy w/w ustawy  nie mają 

zastosowania. 

IX. Załączniki : 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 

2. Wykaz wykonanych dostaw Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie na podstawie art.22 ust.1 i 1b ustawy PZP – Załącznik nr 3 

4. Wzór umowy - Załącznik nr 4 

           

 

   

 

 

http://www.kaweczyn.pl/wiadomości/przetargi

