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Zamawiający: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też”, Pleśna 240, 33-171 Pleśna, email:  
tytez.stowarzyszenie@gmail.com  

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2020 
z dnia 13 listopada 2020 roku 

 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też” z siedzibą w Pleśnej 240, 33-171 Pleśna, zwraca się z 
zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów: Przeprowadzenia prac konserwatorsko-
restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na 
działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz 
przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana 
Jezusa Frasobliwego, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, 
gmina Pleśna, w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację.  
 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:  
Planowany koszt obejmuje usługę wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej 
kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 
3771/1, 339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac 
konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, 
zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w 
oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację poszczególnych obiektów.  
Kamienna kapliczka słupowa z figura św. Jana Nepomucena, pochodząca z 1813, zlokalizowana w 
miejscowości Więckowice, gm. Wojnicz posiada wpis do rejestru zabytków nieruchomych  
województwa małopolskiego pod numerem L.dz.kl.III. 5340/130/77 nr rejestru 121  (decyzja wydana 
dn. 04.03.1977 r.)  
Kamienna kapliczka słupowa z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, datowana na lata 1860-1880, 
zlokalizowana w miejscowości Janowice, gm. Pleśna posiada wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków 
Gminy Pleśna, (karta adresowa zabytku spisana dn. 14.12.2013 r.) oraz została objęta ochroną 
poprzez zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pleśna.  
Wobec powyższego składający ofertę musi posiadać dostateczne zezwolenia do przeprowadzenia 
prac konserwatorsko-restauratorskich. Prace obejmują wykonanie następujących robót:  
 
Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. Więckowice, gmina Wojnicz, obejmują: 
 

 Opracowanie aktualnej dokumentacji konserwatorskiej (opracowanie ma zawierać opis 
aktualnego stanu zachowania elementów kapliczki oraz wyniki przeprowadzonych 
niezbędnych wstępnych badań specjalistycznych)  

 Demontaż metalowego zadaszenia i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy 
oraz fundamentu do stopy fundamentowej 

 Konserwacja i renowacja podstawy cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, 
impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i 
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porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie 
kamienia metodą hydrodynamiczną) 

 Konserwacja i renowacja cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, 
impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i 
porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie 
kamienia metodą hydrodynamiczną)  

 Konserwacja i renowacja postumentu pod figurę Św. Jana Nepomucena: oczyszczenie, 
odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie 
powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, 
usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)  

 Konserwacja i renowacja Figury Św. Jana Nepomucena wraz z czapą i cokolikiem pod figurę: 
oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy 
(oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich 
preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)  

 Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszenia figury (oczyszczenie powierzchni metodą 
piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, 
pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą)  

 Przygotowanie miejsca i montaż kapliczki: wykonanie fundamentu, przewiezienie i montaż 
poszczególnych elementów, spoinowanie, założenie zadaszenia (Wykonanie fundamentu 
betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej. Przewiezienie 
wszystkich elementów kapliczki, montaż na przygotowanym wcześniej betonowym 
fundamencie i jego izolacja, założenie spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie 
zadaszenia na przygotowanej wcześniej ramie stalowej)  

 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac (Opracowanie ma 
zawierać opis wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały 
przeprowadzone, udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)  
 

Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. Janowice, gmina Pleśna, obejmują: 
 

 Demontaż wszystkich elementów kapliczki, przewiezienie do pracowni (demontaż 
metalowego zadaszenia i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy oraz 
fundamentu do stopy fundamentowej) 

 Wykonanie odkrywek w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki (dokładne sprawdzenie 
pierwotnej kolorystyki a następnie wykonanie polichromii w sposób jak najbardziej wiernie 
oddający pierwotne kolory) 

 Oczyszczenie elementów kamiennych z zanieczyszczeń i przemalowań (oczyszczenie 
powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, 
usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)  

 Konserwacja i renowacja: odsolenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (odsolenie 
kamienia z pomocą odpowiednich preparatów, wzmocnienie strukturalne kamienia, 
podklejenie rozwarstwień, uzupełnienie ubytków zaprawami konserwatorskimi, scalenie 
kolorystyczne powierzchni kamienia, zabezpieczenie powierzchni kamienia, założenie trzpieni 
łączących, wykonanych ze stali nierdzewnej)  

 Odtworzenie polichromii wg wniosków z badań (jak najbardziej wierne odtworzenie 
polichromii, jej kolorystyki i wzorów)  

 Wykonanie betonowego fundamentu z izolacją pionowa (wykonanie fundamentu 
betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej)  

 Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszenia figury (oczyszczenie powierzchni metodą 
piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, 
pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą) 



 Montaż kapliczki po renowacji, spoinowanie (Przewiezienie wszystkich elementów kapliczki, 
montaż na przygotowanym wcześniej betonowym fundamencie i jego izolacja, założenie 
spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie zadaszenia na przygotowanej 
wcześniej ramie stalowej)  

 Uporządkowanie bezpośredniego otoczenia, obsypanie grysem dookoła podwaliny 

 Opracowanie powykonawczej dokumentacji z przebiegu prac (opracowanie ma zawierać opis 
wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały przeprowadzone, 
udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)   

 
Zamówienie to będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020. 

 
 

 

II. Informacje ogólne.  
1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, ceny należy podać w wartości brutto 

osobno do wykonania prac przy kapliczce w miejscowości Więckowice, gm. Wojnicz oraz osobno 
do wykonania prac przy kapliczce w miejscowości Janowice, gm. Pleśna. 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.  
 

III. Informacje dodatkowe.  
1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej czynności lub działalności.  
3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty  

i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.  
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.  
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem 

ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.  
2. Oferta powinna zawierać:  

 Ofertę cenową sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,  

 Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,  

 Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych, 
 

V. Kryteria oceny oferty.  
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował1: 

a) ceną złożonej oferty. 
b) jakością wykonania usługi/towaru, 
c) czasem realizacji,  
d) doświadczenie w danej branży  

 
VI. Czas realizacji. 
31 październik 2021 r.  
 
VII. Unieważnienie postępowania. 
Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie 
niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego. 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 



 
 

VIII. Termin i miejsce składania ofert  
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku do godziny 12:00 włącznie. Ofertę 
można składać mailem po zeskanowaniu formularza w wersji PDF lub w formie papierowej na adres 
Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też”, Pleśna 240, 33-171 Pleśna, email:  
tytez.stowarzyszenie@gmail.com, Tel / 604-621-875. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod 
uwagę. 
 

Uprzejmie informujemy, że:  

 zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu 
ofert bez podania przyczyny  

 nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty  

 w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez 
poinformowania oferenta. 

 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie 
internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie 
zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/11/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku 
 

FORMULARZ OFERTOWY  

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY PLEŚNA „TY TEŻ” z siedzibą w Pleśnej 240, 33-171 Pleśna, wpisanym do 

rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000834643 

 

I. DANE DOTYCZĄCE OFERENTA 
 

Imię i nazwisko/ Nazwa …………………………………………………………………………………………………………..……………….…… 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Nr  telefonu….…………………………………… E – mail..…………………………………………. 

Osoba upoważniona do kontaktu...…………………………………………………..………… 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

 

Dotyczy: usługi przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki 
słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 
339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac 
konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, 
zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w 
oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację.   
 
 

III.  SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 
 

usługę przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kapliczki w gminie Wojnicz i w gminie 
Pleśna w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację o następujących parametrach:  
Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. Więckowice, gmina Wojnicz, obejmują: 
 

 Opracowanie aktualnej dokumentacji konserwatorskiej (opracowanie ma zawierać opis 
aktualnego stanu zachowania elementów kapliczki oraz wyniki przeprowadzonych 
niezbędnych wstępnych badań specjalistycznych)  

 Demontaż metalowego zadaszenia i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy 
oraz fundamentu do stopy fundamentowej 

 Konserwacja i renowacja podstawy cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, 
impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i 
porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie 
kamienia metodą hydrodynamiczną) 

 Konserwacja i renowacja cokołu kapliczki: oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, 
impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i 
porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie 
kamienia metodą hydrodynamiczną)  

 Konserwacja i renowacja postumentu pod figurę Św. Jana Nepomucena: oczyszczenie, 
odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (oczyszczenie 
powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, 
usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)  



 Konserwacja i renowacja Figury Św. Jana Nepomucena wraz z czapą i cokolikiem pod figurę: 
oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy 
(oczyszczenie powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich 
preparatów, usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)  

 Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszenia figury (oczyszczenie powierzchni metodą 
piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, 
pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą)  

 Przygotowanie miejsca i montaż kapliczki: wykonanie fundamentu, przewiezienie i montaż 
poszczególnych elementów, spoinowanie, założenie zadaszenia (Wykonanie fundamentu 
betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej. Przewiezienie 
wszystkich elementów kapliczki, montaż na przygotowanym wcześniej betonowym 
fundamencie i jego izolacja, założenie spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie 
zadaszenia na przygotowanej wcześniej ramie stalowej)  

 Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac (Opracowanie ma 
zawierać opis wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały 
przeprowadzone, udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)  
 

Roboty przy kamiennej kapliczce słupowej w m. Janowice, gmina Pleśna, obejmują: 
 

 Demontaż wszystkich elementów kapliczki, przewiezienie do pracowni (demontaż 
metalowego zadaszenia i elementów kapliczki wraz z odkopaniem całej podstawy oraz 
fundamentu do stopy fundamentowej) 

 Wykonanie odkrywek w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki (dokładne sprawdzenie 
pierwotnej kolorystyki a następnie wykonanie polichromii w sposób jak najbardziej wiernie 
oddający pierwotne kolory) 

 Oczyszczenie elementów kamiennych z zanieczyszczeń i przemalowań (oczyszczenie 
powierzchni kamienia z mchów i porostów z zastosowaniem odpowiednich preparatów, 
usunięcie spoin z fug, oczyszczenie kamienia metodą hydrodynamiczną)  

 Konserwacja i renowacja: odsolenie, impregnacja, uzupełnienie ubytków formy (odsolenie 
kamienia z pomocą odpowiednich preparatów, wzmocnienie strukturalne kamienia, 
podklejenie rozwarstwień, uzupełnienie ubytków zaprawami konserwatorskimi, scalenie 
kolorystyczne powierzchni kamienia, zabezpieczenie powierzchni kamienia, założenie trzpieni 
łączących, wykonanych ze stali nierdzewnej)  

 Odtworzenie polichromii wg wniosków z badań (jak najbardziej wierne odtworzenie 
polichromii, jej kolorystyki i wzorów)  

 Wykonanie betonowego fundamentu z izolacją pionowa (wykonanie fundamentu 
betonowego, umożliwiającego wyniesienie kapliczki do właściwej rzędnej)  

 Oczyszczenie naprawa i malowanie zadaszenia figury (oczyszczenie powierzchni metodą 
piaskowania, likwidacja zniekształceń elementów, naprawa połączeń kątownika i blachy, 
pokrycie galwaniczne cynkiem, pomalowanie całości farbą) 

 Montaż kapliczki po renowacji, spoinowanie (Przewiezienie wszystkich elementów kapliczki, 
montaż na przygotowanym wcześniej betonowym fundamencie i jego izolacja, założenie 
spoin przy użyciu zapraw konserwatorskich, założenie zadaszenia na przygotowanej 
wcześniej ramie stalowej)  

 Uporządkowanie bezpośredniego otoczenia, obsypanie grysem dookoła podwaliny 

 Opracowanie powykonawczej dokumentacji z przebiegu prac (opracowanie ma zawierać opis 
wszystkich poszczególnych prac konserwatorskich jakie zostały przeprowadzone, 
udokumentowane dodatkowo dokumentacją fotograficzną)   
 

Wymagana w zapytaniu dokumentacja ma zostać wykonana z zastosowaniem wizualizacji zgodnej z 
księgą wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020. 



IV. CENA 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………….………….……….. zł 
 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………....). 

 

W tym Oferuję wykonanie kapliczki miejscowości Więckowice, gm. Wojnicz za cenę brutto 

………………………….………….……….. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………....). 

oraz kapliczki w miejscowości Janowice, gm. Pleśna za cenę brutto ………………………….………….……….. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………....). 

 

 

V.  OŚWIADCZENIE OFERENTA: 

1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/11/2020 z dnia  
13 listopada 2020 roku ws. usługi przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej 
kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 
339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac konserwatorsko-
restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, zlokalizowanej na działce o 
nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w oparciu o dostarczoną przez 
zamawiającego dokumentację. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Prace stanowiące przedmiot 
zamówienia wykonam terminowo i bez zastrzeżeń.  
2. Oświadczam, że znane są mi źródła finansowania przedmiotu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym.   
W razie wycofania mojej oferty już po jej wyborze przez Zamawiającego w przypadku poniesienia strat z tego 
powodu przez Zamawiającego zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości jakiej powstały włącznie do 
wysokości wartości projektu w ramach którego prace/usługi objęte zapytaniem miały być realizowane.  

3. Oświadczam, że oferta została sporządzona świadomie w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, 
posiadaną wiedzę i doświadczenie.  
 

…………………………………………………… 
(pieczęć/podpis) 


