
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Krotoszyce  NIP:6911074207    REGON: 390647469
Adres do korespondencji : 59-223 Krotoszyce ul. Piastowska 46 
Tel: (76) 8878421 
 
II. Nazwa zadania: 

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad zabytkami 
Gminy Krotoszyce na lata 2018 do 2021

III. Przedmiot zamówienia.  

1.Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków obejmującej: obiekty wpisane do rejestru 
zabytków województwa dolnośląskiego: obiekty ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków, zabytkowe parki i  stanowiska archeologiczne.
2.Opracowanie  Programu Opieki nad Zabytkami dla  Gminy Krotoszyce.

3.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 

1) w zakresie wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków:

a) wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu,
b) przeprowadzenie dokumentacyjnych prac terenowych, 
c) sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej w postaci kart adresowych dla obiektów 
włączonych do gminnej ewidencji zabytków, wg wzoru kart adresowych wprowadzonych 
rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Karta  adresowa dla każdego obiektu winna zawierać:

- krótki opis obiektu,
- aktualną dokumentację fotograficzną obiektu (2-4 zdjęcia), obejmującą widok ogólny i 
charakterystyczne detale obiektu, 
- mapę w skali uzgodnionej odrębnie z Zamawiającym, z jednoznacznie zaznaczonym 
obiektem i podaniem nr działki, na której obiekt jest usytuowany. 
d) sporządzenie tabelarycznego zestawienia zabytków gminnej ewidencji, w układzie 
adresowym i ewidencyjnym według miejscowości; 
e) sporządzenie tabelarycznego zestawienia, w układzie adresowym i ewidencyjnym według 
miejscowości wraz z dokumentacją fotograficzną i uzasadnieniem, obiektów nieistniejących 
lub, których stan zachowania lub wartości zabytkowe, bądź zatarcie cech zabytkowych, 
uzasadnia nie włączanie do gminnej ewidencji zabytków.

Ewidencja zabytków Gminy Krotoszyce po aktualizacji powinna obejmować:

a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
b) obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,
c) zabytkowe parki, 
d) stanowiska archeologiczne.

2) w zakresie sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami   na lata 2018 
do 2022: 

a) opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krotoszyce na lata 2018 do 2022



b) uzyskanie pozytywnej opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu,
c) przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami  na lata 2018 do 2022 wraz z uzasadnieniem.

2. Forma przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
1) Gminną Ewidencję Zabytków w formie: 
a) 1 egz. w formie papierowej z kartami oprawionymi w sposób trwały, 
b) 1 egz. w formie papierowej z kartami oprawionymi w sposób umożliwiający wypięcie 
karty, 
c) 1 egz. w formie cyfrowej umożliwiającej edycję każdej karty adresowej,
d) wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków w zestawianiu tabelarycznym w 
układzie adresowym i ewidencyjnym wg miejscowości w wersji papierowym i elektronicznej.

2) Gminny Program Opieki nad Zabytkami:
a) 2 egz. w wersji papierowej,
b) 2 egz. w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD (w formie cyfrowej edytowalnej),
c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wraz z 
uzasadnieniem,
d) wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów ujętych w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, wykaz zabytków nieruchomych, proponowanych do ochrony, ujętych w 
wykazie przekazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 
zabytkowe parki i  stanowiska archeologiczne.

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać wiedzę i doświadczenie tj. 
wykonali przynajmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu gminnej ewidencji 
zabytków w zakresie jak w przedmiotowym postępowaniu oraz programu opieki nad 
zabytkami, potwierdzonym co najmniej 3 listami referencyjnymi.

IV. Termin realizacji z podziałem na dwie części:
- wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków w terminie do dnia 30.10.2017r,
- wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami wraz z uzyskaniem pozytywnej 
opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz 
przygotowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 30.12.2017r.

V. Tryb postępowania: ZAPYTANIE CENOWE

1.Ofertę cenową należy złożyć  w formie pisemnej (osobiście lub pisemnie – listem), na 
formularzu oferty wg wzoru będącego załącznikiem do zaproszenia do dnia 26.06.2017r.
od godz. 7:00 do godz. 15:00.
2.Składając ofertę pisemnie należy złożyć  w jednej zaklejonej kopercie  zaadresowanej na 
adres Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie cenowe na opracowanie Gminnej 
Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krotoszyce”
.
3.Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem wykonawcy oraz zawierać datę 
sporządzenia.
 
4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze poprzez wywieszenie 
informacji na stronie internetowej gminy www.Krotoszyce.pl.
Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy 
w wyznaczonym  terminie.

http://www.lrotoszyce.pl/


5. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena – przy założeniu, że Wykonawca złoży 
ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego.

VI. Oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
 

1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania, 
2. oświadczenie – załącznik nr 2,
3.  referencje, o których mowa w III punkcie,
4.  przykładowe karty adresowe, po jednej dla obiektu architektonicznego (zabytku 

nieruchomego), zabytkowego parku  i stanowiska archeologiczne. 

Niewypełnienie wszystkich zawartych wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty w tym 
postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez 
Zamawiającego. 

VII. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami i zamawiającym  oraz przekazywanie 
dokumentów: 

 1. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawca przekazuje pisemnie  na adres : Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46  59-223 
Krotoszyce,
2. zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem (76) 8878370 oraz mail 
ug@krotoszyce.pl, 
3. osoba wyznaczona do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Zofia Solińska  tel: (76)     
8878421 wew.22. mail. z.solinska@krotoszyce.pl

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Gminna Ewidencji Zabytków winna być opracowana w oparciu o wykaz zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków i ewidencji zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu oraz ujętych w wykazie sporządzonym przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, które Zleceniobiorca sam uzyska. 
 2.Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego 
postępowania, bez podania przyczyny. 

Załączniki:

1. Formularz ofertowo- cenowy załącznik Nr 1
2. Druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówień i na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz programu nad 
zabytkami- załącznik Nr 2

                                                                                                             Beata  Castañeda  Trujillo
                                                                                                               Wójt Gminy Krotoszyce
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