
Gmina Kawęczyn 
Kawęczyn 48 
62-704 Kawęczyn 
 
ROŚ-LK.411.1.2022 

Kawęczyn, 18.08.2022 r. 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Zamawiający, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości 
poniżej 130.000,00 zł netto zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot 
zamówienia: 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48,  62-704 Kawęczyn, 
REGON 311019480  NIP 668-187-54-86 
Tel. (63) 288 59 10, Fax: 63 288 59 40 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kawęczyn na lata 
2023-2026 wraz z kompletem dokumentów formalno-prawnych ilustrujących przebieg 
procedury sporządzenia i uchwalenia (kompletnego z punktu widzenia obowiązujących 
przepisów prawa, a szczególnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840) 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Program Opieki nad Zabytkami powinien zawierać: 
- podstawy prawne opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami, 
- uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami w Polsce, 
- uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego, 
- uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego, 
- charakterystyka zasobów dziedzictwa kulturowego gminy ( w tym ochrona przyrody 
i krajobrazu), 
- charakterystyka obiektów zabytkowych na terenie gminy: 
zabytki nieruchome 
zabytki archeologiczne 
- cele, priorytety i kierunki działań, 
- źródła finansowania programu 
- informacje nt. monitoringu programu 
- realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków. 
 
Treść programu opieki nad zabytkami oraz zaktualizowaną gminną ewidencję 
zabytków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do Wojewódzkiego Urzędu 



Ochrony Zabytków w Poznaniu celem uzyskania akceptacji. Dokument musi uzyskać 
akceptację ww. instytucji. 
 
b) Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Kawęczyn na lata 2023 -2026 
w opracowaniu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 mają 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków 
krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu 
zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 
2021 poz. 56). 
Gmina Kawęczyn prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków (GEZ) w postaci : 
-  kart adresowych zabytku nieruchomego w ilości 72 szt.  - wykonanych w 2019 roku  
- kart adresowych zabytku nieruchomego  stanowisko archeologiczne  w ilości 262 
szt. -wykonanych w 2019 r. 
c) Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i 
przepisami tj.: 
· ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
2022 poz. 840) 
· Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 r. W 
sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 
granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. 2021 poz. 56). 
· Instrukcji opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych 
wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. 
 
CPV – 712000000 Usługi architektoniczne i podobne 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację Zamawiającemu w 
następujących ilościach: 
- gminny program opieki nad zabytkami – w 4 egzemplarzach w formie drukowanej 
(tradycyjnej) i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej edytowalnej; 
- gminna ewidencja zabytków – w 2 egzemplarzach w formie drukowanej 
(tradycyjnej) i w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. 
- przygotowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami Gminy Kawęczyn wraz z uzasadnieniem, 
- systematycznego konsultowania wszelkiej opracowywanej w ramach realizacji 
zadania dokumentacji z Zamawiającym, 
- przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni, informacji 
oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień z zakresu realizacji zadania, 
- wykonawca zobowiązany jest do zaprezentowania i omówienia opracowanego  
„Gminnego Programu Opieki na Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2023 – 2026”  
na komisji i sesji Rady Gminy Kawęczyn, w terminie wskazanym przez  
Zamawiającego. 



Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 
- posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  
oraz 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia.  
- posiadają zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia. 
Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione na podstawie złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
załącznik nr 2. 
-   posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - za spełnienie powyższego 
warunku, Zamawiający uzna wykazanie  przez Wykonawcę, iż w okresie ostatnich 2 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w  tym okresie, Wykonawca opracował min. 3 programy opieki nad 
zabytkami,  (dołączyć wykaz osób zamierzających wziąć udział w opracowaniu 
Programu opieki nad zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2023-2026 i aktualizacji 
gminnej ewidencji zabytków wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
niezbędnych do wykonania tego zadania, dołączyć wykaz zrealizowanych opracowań 
o charakterze programowym z zakresu opieki nad zabytkami oraz stosowne 
referencje potwierdzające należyte wykonania tych opracowań.) 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków -  Załącznik nr 2 
3. Wykaz wykonanych dostaw wraz z Referencjami- Załącznik nr 3 

 

Kryterium oceny ofert – najniższa cena 
1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: cena – 100% 
2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto zgodnie z formularzem 

ofertowym. 
3.     Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której 

zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za wykonanie 
zamówienia.  

5. Cena ofertowa brutto będzie porównywana z innymi ofertami.  
6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 
7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 



8.  Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 
cena oferty najniżej skalkulowanej brutto 

liczba punktów oferty  = ----------------------------------- × 100 pkt 
cena oferty ocenianej brutto 

Termin realizacji zamówienia. 
Zamówienie powinno być zrealizowane do 30.11.2022 r.  

 

Sposób, miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę cenową prosimy złożyć za pośrednictwem poczty/kuriera/e-maila bądź 
dostarczyć osobiście wg załączonego wzoru Formularza ofertowego  w zamkniętej 
kopercie z następującym opisem: Opracowanie dokumentu pn. Gminny 
Program Opieki nad zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2023-2026 i 
aktualizacja gminnej ewidencji zabytków” 
na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn 
Oferta na adres: Gmina Kawęczyn - Kawęczyn 48 , 62 – 704 Kawęczyn 
Punkt Informacyjny (Hol) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
25.08.2022 r. do godz. 10:00. 
- Oferty złożone po terminie oraz niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane. 
- Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – wszystkie rubryki musza być 
wypełnione. 
- Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być 
określone jednoznacznie. 
- Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych 
roszczeń względem Gminy Kawęczyn z tytułu otrzymania niniejszego zapytania 
ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie. 
- W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują drogą pisemną.  
- O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie/na 
stronie http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/przetargi-i-ogloszenia/zapytania-
ofertowe-do-130000-zl.html 
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 
- Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania 
ofert. 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyny, do odrzucenia oferty/ofert z podaniem uzasadnienia. 
 

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.  
W niniejszym zapytaniu ofertowym, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy przekazują drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z 
Wykonawcami jest Beata Andrzejewska tel.: 63 288 59 29. pokój nr 19, e-mail: 
andrzejewska@kaweczyn.pl 



Załączniki : 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik nr 2 
3. Wykaz wykonanych opracowań wraz z Referencjami- Załącznik nr 3 
4. Wzór umowy - Załącznik nr 4 
5. Klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 5 

 

 


