
 

PiPR.IV.041.3.2017                                      Pińczów, dnia 24.07.2017 r. 
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
Zamawiający – Powiat Pińczowski (Starostwo Powiatowe w Pińczowie) zaprasza 

do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych  przy zabytku nieruchomym – baszcie 
ogrodowej znajdującej się na terenie zespołu zamkowo – pałacowego w Pińczowie, na działce 

nr ewid. 139/5, położonej przy ul. Nowy Świat 2  
polegających na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego z gontu drewnianego  

i ewentualnej wymianie zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu  
(z zachowaniem jego formy i geometrii) 

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

 
1. Zamawiający: 

Powiat Pińczowski (Starostwo Powiatowe w Pińczowie) 
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów 
NIP 662-17-46-147 
tel./ fax /41/ 3576001/07 

 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac przy zabytku nieruchomym – 
baszcie ogrodowej znajdującej się na terenie zespołu zamkowo – pałacowego  
w Pińczowie, na działce nr ewid. 139/5, położonej przy ul. Nowy Świat 2 
polegających na wykonaniu wymiany pokrycia dachowego z gontu drewnianego,  
w tym: 
- demontaż instalacji odgromowej w strefie dachu, 
- rozebranie pokrycia z gontów drewnianych  
- wykonanie ankrowania klamrami stalowymi gzymsu wieńczącego z konsolami,  
- czyszczenie mechaniczne – szczotkami konstrukcji dachu (krokwie, łaty) 
- wykonanie izolacji z folii wodoszczelnej, 
- wykonanie impregnacji konstrukcji dachu i ołacenia 
- wykonanie nowego pokrycia gontem podwójnym drewnianym łupanym, z drzewa 
iglastego (świerk/jodła/modrzew) 
- montaż instalacji odgromowej i przeprowadzenie badania skuteczności instalacji, 
- uporządkowanie terenu przyległego po robotach 
 

3. Zamówienia dodatkowe 
 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego obejmującego 
wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu, którego zakres zostanie 
ustalony po zdjęciu gontu istniejącego.  
W zakresie robót dodatkowych przewiduje się: 



-  wymianę 25% krokwi i 50% deskowania, 
- wykonanie wzmocnienia mocowania murłat kotwami stalowymi oraz krokwi 
śrubami, 
- wykonanie nowego ołacenia dachu. 
 
Podstawą wyceny robót będą stawki kosztorysowe wg kosztorysu robót budowlanych 
wykonanego i załączonego do oferty zgodnie z  załączonym przedmiarem robót. 
 

4. Wykonawca musi posiadać kierownika robót/budowy posiadającego kwalifikacje 
określone art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
z 2014roku, poz. 1446, z późn. zm.). 
 

5. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych. 
Wymagane jest wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat dwóch prac budowlanych 
polegających na wymianie/wykonaniu gontu drewnianego na powierzchniach po ok. 
100m2 każda.  
 

6. Termin wykonania zamówienia  
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10.10.2017roku (wraz z odbiorem 
prac) 
 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu. 

 
 Kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

zapytania ofertowego  
 Wykaz wykonanych usług – zgodnie z załącznikiem 3 do Zapytania 

ofertowego (wymagane jest od Wykonawcy doświadczenie: co najmniej 2 
prace wymiany/ułożenia gontu drewnianego na powierzchni ok. 100m2) 

 Kosztorys ofertowy ze stawkami jednostkowymi zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót – załącznik nr 5 
 

8. Sposób przygotowania oferty: 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 
 Treść oferty musi odpowiadać treści Formularza ofertowego wg zał. nr 2 
 Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą  

i czytelną techniką. 
 Oświadczenia lub dokumenty dołączone do oferty mają być w formie 

oryginałów lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
 Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę (właściciela) lub osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz bądź przez 
pełnomocnika (wymagane pełnomocnictwo). 

 Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Baszta ogrodowa 
przy LO”. 
 

9. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  tj. Starostwo Powiatowe  
w Pińczowie,  ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, pokój nr 21- sekretariat, do dnia 
31.07.2017 r. do godz. 10.00. 



Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego - dnia 31.07.2017 r. o godz. 10.30 – pok. 
Nr 26 – Wydział Promocji i Polityki Regionalnej 
 

10. Opis sposobu obliczania ceny. 
Cena musi być podana w PLN, w wartościach brutto, cyfrowo i słownie w Formularzu 
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. 
 

11. Kryteria oceny ofert: 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 
KRYTERIUM: CENA - 100 % 
 

12. Informacje dotyczące zapłaty: 
Wynagrodzenie będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy na 
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę z terminem płatności do 14 
dni. Faktura wystawiona zostanie po odbiorze prac przez zamawiającego  
i Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   
 

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: 
Małgorzata Dymek, nr tel. /41/ 3576001 
 
Załączniki: 

1. Decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
wraz z załącznikiem  Projektem budowlanym   - zał. nr 1 

2. Formularz ofertowy -  zał. nr 2 
3. Wykaz wykonanych usług – zał. 3 
4. Projekt umowy – zał. nr 4 
5. Przedmiar robót – zał. nr 5 

 
 
 


