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Kamieniec Ząbkowicki, 5 sierpnia 2017 
            

     

Parafia Rzymskokatolicka 
pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
 
Telefon: 74 817 31 30 
kzparafia@wp.pl  
www.kzparafia.com.pl 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 

z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 Ustawy 

(Dz.U.2015 poz.2164 ze zm.) 

(dotyczy usług z zakresu kowalstwa artystycznego) 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia 

oferty na usługi z zakresu kowalstwa artystycznego na potrzeby realizowanego projektu z Program 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska, nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747, pn. „Łączy nas 

wiara”, współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Parafia Rzymskokatolicka 
pod wezwaniem  
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
ul. Kolejowa 20 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 8871749751, REGON: 040077997 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stylowych stojaków do tabliczek informacyjnych do 

wystawy oraz wzmocnienie i renowacja istniejącej kraty barokowej.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Renowacja i wzmocnienie istniejącej metalowej kraty barokowej o wymiarach 210cm x 260cm: 

oczyszczenie z rdzy, uzupełnienie braków, doprowadzenie do stanu pierwotnego pogiętych, 

poskręcanych prętów i płaskowników, wykonanie nowego, kutego, dopasowanego stylem do 

kraty, wrzeciądza oraz zasuwy – celem umożliwienia zamknięcia kraty na kłódkę. Pomalowanie 

na kolor zgodny z istniejącym. Poglądowe zdjęcie kraty poniżej, na życzenie Oferenta 

Zamawiający wyśle dodatkowe zdjęcia kraty. Oferent może również osobiście obejrzed kratę 

w kościele parafialnym w Kamieocu Ząbkowickim po uprzednim kontakcie z osobą wskazaną w 

treści zapytania do kontaktu.  
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Wszelkie prace powyżej opisane muszą byd wykonane w miejscu umocowania kraty, tj. 

w kościele parafialnym w Kamieocu Ząbkowickim, ponieważ nie ma zgody Konserwatora na 

demontaż kraty. Zamawiający zastrzega sobie konsultacje konserwatorskie na każdym etapie 

prac przy kracie. Poniżej fotografia kraty będącej przedmiotem zamówienia: 

                                                        

2. Wykonanie 20 sztuk stojaków pod tabliczki informacyjne do wystawy: noga stojaka - profil kuty 

30x30x2mm; stopy – kute ręcznie zawijasy wykonane z pręta kwadratowego 16 x 16mm. Na 

nodze podwójna ramka tworząca kieszonkę do wsunięcia od góry tabliczki informacyjnej formatu 

A4 do B4.  Wysokośd całkowita stojaka z ramką około 130 – 140cm. 

Orientacyjny szkic zamawianych stojaków przedstawia powyższy rysunek: 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych modyfikacji do szkicu stojaków 

załączonego do niniejszego zamówienia. Załączony projekt roboczy ma charakter ogólny.  
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4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

6.  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet niniejszego zamówienia. 

 

III. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

 ad 1 Renowacja i wzmocnienie kraty do 31 października 2017r. 

 ad 2 Stojaki – do 28 lutego 2018r.  

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 Oferta powinna być: 

 - sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, 

- podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

Ponadto powinna: 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

  Oferta powinna zawierać: 

 - opis proponowanego sposobu wykonania potwierdzający spełnienie wymaganych warunków, 

- długość i warunki udzielonej gwarancji, 

- cenę za wykonanie renowacji i wzmocnienia kraty oraz cenę za pojedynczy stojak oraz 

całkowitą wartość zamówienia brutto w walucie PLN, 

- sposób i termin płatności (rozliczanie etapami, po wykonaniu części zamówienia, czy po 

wykonaniu całości), 

- warunki i koszty dostawy do zamawiającego, 

- oświadczenie, że całkowita wartość zamówienia brutto przedstawiona w ofercie zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 

wyboru oferty. 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
kzparafia@wp.pl, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kolejowa 20, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki do 

mailto:kzparafia@wp.pl


 
 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim  
Zapytanie ofertowe 3/2017 do projektu nr nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747 Strona 4 
 

dnia 18 sierpnia 2017 roku do godz. 16.00. W przypadku poczty elektronicznej prosimy 
dołączyć skan podpisanej oferty w formie załącznika. Na kopercie lub w tytule maila prosimy 
napisać: „Dotyczy zapytania ofertowego 3/2017” 

2. Prosimy o podanie ceny brutto zawierającej koszty dostawy do zamawiającego. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

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

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

treści złożonych ofert w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kzparafia.com.pl 

7.  Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest ksiądz proboszcz Wojciech Jarosław 

Dąbrowski, tel. 74 817 31 30 email: kzparafia@wp.pl 

8. Ważność oferty: 30 dni od daty: 18 sierpnia 2017r. 

 

VI. OCENA OFERT 

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 1 – Cena brutto za całość zlecenia 85%  = 85 pkt. 

  C= 
                             

                           
 x 85 pkt 

2 -  Długość gwarancji 10% 

Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie gwarancję udzieloną na cały przedmiot 

zamówienia, a  nie tylko na określone jego elementy. Liczba uzyskanych punktów w  

ramach kryterium „Gwarancja” (Gp) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 

Gp= 
  

    
 x 10 pkt 

gdzie: 

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert spełniających kryteria formalne  

Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej 

Gp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja”   

 3 – Koszty dostawy 

  koszt dostawy po stronie oferenta  = 5 pkt. 

  koszt dostawy do zapłaty przez zamawiającego = 0 pkt. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia  21 sierpnia 2017r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej 

oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.kzparafia.com.pl  

http://www.kzparafia.com.pl/
mailto:kzparafia@wp.pl
http://www.kzparafia.com.pl/
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2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty 

elektronicznej wysłanej na adresy oferentów, na które wysyłane były zapytania ofertowe, bądź na 

adresy zwrotne, z których oferty napłynęły od oferentów 

3. Na wniosek oferenta zostanie mu udostępniony protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 

Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym między stronami: zamawiającym i wyłonionym do 
zawarcia umowy Oferentem. 
 
 

IX DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela ksiądz proboszcz Wojciech Jarosław Dąbrowski pod numerem 
telefonu 74 817 31 30 oraz adresem email: kzparafia@wp.pl 
 

 
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej 
5. pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 
 
  
 
 

mailto:kzparafia@wp.pl

