
                 

 

Święte, 2018.09.08 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Istotne Warunki Zapytania Ofertowego (IWZO) 

1. Zamawiający: 

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Świętem 

Święte 44, 37-555 Sośnica 
2. Określenie trybu zamówienia: 

Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy. Wykonawca zostanie wyłoniony po wyborze najkorzystniejszej oferty. Jako kryterium wyboru 

zostanie zastosowane kryterium najniższa cena – 100 pkt. 

 
3. Określenie sposobu uzyskania dodatkowych informacji: 

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, wraz z audytem energetycznym dostępne są w siedzibie 

zamawiającego:  

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Świętem 

Święte 44, 37-555 Sośnica, tel. 16 628 20 67;   695 630 060                  

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie 
ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 
Świętem, woj. podkarpackie”  

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Samorządu Województwa 
Podkarpackiego i Gminy Radymno.  

Zakres robót do wykonania obejmuje: 

1 Konserwacja i restauracja drewnianych elementów architektonicznych ołtarza – struktura drewniana 

2 Złocenie elementów ołtarza w ilości 30,50% całości złoceń  

3 Konserwacja i restauracja tylnych elementów drewnianych (odwrocia) ołtarza 

 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót dostępny u Zamawiającego, oraz 
wzór kosztorysu ofertowego stanowiący podstawę do wyceny robót. Celem prawidłowej 
wyceny robót do wykonania zalecana jest wizja w terenie. 

Wszelkie zawarte w IWZO i przedmiarach oznaczenia, które mogą być uznane za znaki 
towarowe, w każdym przypadku wskazują, że przedmioty podlegające zamówieniu mogą 
być równoważne i należy je traktować jako parametry techniczne. 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. 

7. Termin wykonania zamówienia - od podpisania umowy do 25.11.2018 r. 

8. Warunki udziału: 
Do ofert należy dołączyć dokumenty wymienione w IWZO, formularz ofertowy, kosztorys ofertowy. 

9. Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium. 

10. Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100pkt. 

11. Miejsce i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w Kancelarii Parafii Rzymskokatolickiej pw.  Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny w Świętem, Święte 44,, 37-555 Sośnica, tel. 16 628 20 67;   695 630 060  – lub 

dostarczyć przesyłką pocztową  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17 września  2018 r. do 

godziny 10
00

. 



12. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 września 2018 r. o godzinie  19
00

 w siedzibie Zamawiającego 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Świętem, Święte 44,  

37-555 Sośnica  

13.Warunki płatności – faktury częściowe do 80% wartości robót płatne przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury, faktura końcowa wystawiona po 
bezusterkowym końcowym odbiorze robót, płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury 

Zamawiającemu.  

14. Za roboty ujęte w kosztorysie ofertowym, które zostaną wykonane przez Zamawiającego, 

Wykonawca nie będzie naliczał wynagrodzenia. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość samodzielnego wykonania robót wymienionych w pkt 1 i 2 

kosztorysu ofertowego. 

16. Wymagany okres związania ofertą do dnia 30.09.2018 r. 
17. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyn, jak również jego 

negatywnego rozstrzygnięcia (nie wybrania żadnej ze złożonych ofert). 

18. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 
 

    Proboszcz parafii 

Ks. Lesław Kubicki 
 

Załączniki: 

1. Wzór kosztorysu ofertowego. 

2. Wzór oferty. 
 

 

 

 

 

 


