
 
 

                       Łambinowice, dn. 19.09.2019 

       Znak sprawy          

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro 

Zapraszam do złożenia oferty na: Konserwację krzyży nagrobnych na Starym 

Cmentarzu Jeńców Wojennych w Łambinowicach wraz z przeprowadzeniem prac 

badawczych”. 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Gmina Łambinowice 

Ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 

48-316 Łambinowice 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia 

nie przekraczającą kwoty 30.000 euro. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Wójt Gminy Łambinowice zaprasza do złożenia wniosków na konserwacje krzyży nagrobnych na 

terenie Starego Cmentarza Wojennego w Łambinowicach zgodnie z opracowanym Programem prac 

konserwatorskich i restauratorskich (program w załączeniu), wraz z przeprowadzeniem prac 

badawczych polegających na: 

1. Pobranie i poddanie analizie zapraw mineralnych z krzyży jeńców: 

a) francuskich – 2 próbki 

b) rumuńskich – 2 próbki 

c) serbskich – 2 próbki 

d) włoskich – 2 próbki 

e) rosyjskich – 2 próbki 

f) grobów pruskich i niemieckich żołnierzy oraz cywilów – 4 próbki 

g) grobów niemieckich imigrantów – 4 próbki 

Razem 18 próbek – wykonanie badań petrograficznych w placówce naukowo- badawczej 

2. Pobranie i poddanie analizie próbki z istniejących pomników 

a) poświęconym jeńcom francuskim – 2 próbki 

b) poświęconym jeńcom serbskim – 2 próbki 

c) poświęconym jeńcom rosyjskim – 2 próbki 

d) poświęconym jeńcom brytyjskim – 2 próbki 

e) poświęconym jeńcom włoskim – 2 próbki 

f) z pomnika przypuszczalnie poświęconemu pruskim i niemieckim żołnierzom – 2 próbki 

g) z kopca upamiętniającego wszystkie ofiary I wojny światowej – 2 próbki 

h) z kopca informującego o istnieniu niemieckiego poligonu wojskowego – 2 próbki 



 
 

Razem 16 próbek - wykonanie badań petrograficznych w placówce naukowo- badawczej 

3. Pobranie i przekazanie do analizy próbek pigmentów i spoiw z inskrypcji 

a) krzyży jeńców francuskich – 1 próbka 

b) krzyży jeńców rosyjskich – 1 próbka 

c) krzyży jeńców rumuńskich (metalowa tabliczka) – 3 próbki 

d) pomnika jeńców francuskich – 1 próbka 

e) pomnika jeńców serbskich – 1 próbka 

f) pomnika jeńców rosyjskich – 1 próbka 

g) pomnika jeńców włoskich – 1 próbka 

Razem 10 próbek do wykonania badań chemicznych w placówce naukowo - badawczej 

 

IV. Termin realizacji zadania 

13.12.2019 

V. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełnienia 

1) W postępowaniu mogą wziąć udział osoby, placówki naukowe i inne posiadające uprawnienia 

konserwatorskie do prowadzenia prac w takim zakresie.  

Posiadają uprawnienia wymagane ustawami do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na potwierdzenie spełnienia tego oświadczenia należy 

złożyć – załącznik nr 2. 

2) oraz posiadające doświadczenie z zadaniami o podobnym charakterze 

Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku dołączy wykaz usług - (załącznik nr 3 – Wykaz 
usług z ostatnich 3 lat) odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługę stanowiąca przedmiot 
zamówienia (wykonawca wykonał konserwację/renowację krzyży nagrobnych o wartości nie 
mniejszej niż 80 000,00 zł brutto), wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dokumentów 
potwierdzających, ze usługi zostały wykonane z należytą starannością (bezusterkowy protokół odbioru 
robót lub referencje – oryginał lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem). 
 
3) Podwykonawcy 
 
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
które należy załączyć do oferty. Wykonawca na potwierdzenie tego warunku dołączy oświadczenie – 
załącznik nr 2. 
 
4) Sytuacja finansowa i ekonomiczna 
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
na potwierdzenie spełnienia tego warunku, należy złożyć oświadczenie- załącznik nr 2. 
 



 
 

VI. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów, wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny 

ofert 

 Kryterium Udział w procentach (waga) 

1 Ilość krzyży poddanych 

renowacji zgodnie z 

programem prac 

konserwatorskich 

100% 

 Razem: 100% 

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który zobowiąże się do wykonania 

pełnych badań badawczych opisanych w pkt III opisu zamówienia i wykona największą liczbę krzyży w 

ramach posiadanych przez zamawiającego środków finansowych na realizacje zadania tj. 125 000,00 

zł brutto. 

VI. Warunki podpisania umowy  

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu umowy o 

dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: „Groby i 

cmentarze wojenne w kraju”. 

VII. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą uzależniony jest od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

IX. Opis sposobu przygotowania oferty 

Wymagania podstawowe.  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych i wariantowych. 

3. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

4.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 

Zawartość oferty. 

1. Kompletna oferta musi zawierać: 

a) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego, 

b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie, jeżeli 

zamawiający wymagał warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 2, 

c) wykaz usług – załącznik nr 3. 

 



 
 

X. Miejsce i termin składania ofert 

Forma elektroniczna: adres skrzynki elektronicznej dc@lambinowice.pl w nieprzekraczalnym terminie 

do godz. 15.30 w dniu 24.09.2019 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Łambinowicach ul. Tadeusza 

Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice w wyżej wskazanym terminie. 

XI. Osoba uprawniona do kontaktu 

Bogusław Ceglarek, dc@lambinowice.pl, tel. 774311300 wew.224 

 

 

 

Wójt Gminy Łambinowice 

Tomasz Karpiński 
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