
Tłuszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

Zespół Szkół w Tłuszczu zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego 

zamówienia: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i rekonstrukcyjnych wraz z pełnieniem nadzoru 

konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi, restauracyjnymi i rekonstrukcyjnymi wg 

zatwierdzonego programu (z etapowaniem prac)  lokomotywy parowej Ty2-1226 wraz z tenderem 

wpisanej do rejestru zabytków pod nr B - 215 znajdującej się na terenie Zespołu Szkół w Tłuszczu 

ul. Radzymińska 2, 05-240 Tłuszcz. 

Zakres zadania obejmować będzie w szczególności: 

 wykonanie prac określonych w Etapie I i Etapie II zatwierdzonego programu prac 

konserwatorskich,  

 uczestnictwo w konsultacjach organizowanych u Zamawiającego, 

 koordynowanie działań, w tym zapewnienie możliwości zapoznania się z budową 

lokomotywy i tendera oraz specyfiką prac restauratorskich przez uczniów ZS w Tłuszczu 

 prowadzenie uzgodnień z WUOZ w Warszawie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji 

zamówienia przedmiotu zamówienia, 

 prowadzenie dokumentacji prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych 

przy zabytku ruchomym lokomotywie parowej Ty2-1226 wpisanej do rejestru zabytków pod 

numerem B-215 zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 

poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789) odnośnie standardów dokumentacji 

konserwatorskich oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym 

(pliki edytowalne) 

 sporządzenie raportu końcowego z przeprowadzonych prac konserwatorskich i 

prowadzonego nadzoru konserwatorskiego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 

2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym (pliki edytowalne) 

 udział w odbiorach prac z udziałem Zamawiającego i WUOZ. 

 

2. Termin realizacji: 

Czas realizacji zamówienia V – XI 2017 r. 

3. Istotne warunki zamówienia: 

Wykonawca powinien posiadać wymagane kwalifikacje,  zgodnie z  art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 

774, 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887, 1948) 

Planowane jest wykonanie dwóch etapów (I i II) obejmujący następujący zakres prac: 

- usunięcie zabrudzeń oraz resztek starych powłok malarskich, 

- wymiana skorodowanych i zniszczonych elementów konstrukcji oraz poszycia poprzez 

wspawanie lub montaż nowych elementów, 

- zabezpieczenie elementów metalowych farbami podkładowymi a drewnianych 

odpowiednimi środkami, 

- wykonanie zewnętrznych powłok malarskich. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

i konserwatorskiej; 

b) wykonania prac z dołożeniem należytej staranności; 



c) nadzorowania nad prawidłowością wykonania prac zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

programie prac konserwatorskich dla lokomotywy parowej Ty2-1226 wraz z tenderem; 

d) prowadzenie wszelkich uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków  i zgodnie z decyzją pozwalającą na prowadzenie prac konserwatorskich; 

e) konsultowania na bieżąco przebiegu prac z Zamawiającym; 

f) niezwłoczne zasygnalizowanie zamawiającemu zaistnienia problemów, których 

Wykonawcy, mimo dołożenia należytej staranności nie będą w stanie rozwiązać we 

własnym zakresie; 

g) przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej; 

h) w siedzibie Zamawiającego do wglądu oferenta jest udostępniony program konserwatorski 

na wykonanie dwóch etapów (I i II) prac. 

4. Sposób przygotowania oferty: 

Oferta musi być złożona w języku polskim i zawierać co najmniej następujące dane: 

- nazwę wykonawcy 

- adres / siedzibę wykonawcy 

- telefon, fax, e-mail 

- przedmiot zamówienia, jego cena netto i cena brutto (w cenę muszą być wliczone wszystkie 

koszty wykonania zamówienia) 

- informacja o  kwalifikacjach i doświadczeniu oferenta określone w Art. 37a Ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 

2015 r. poz. 397, 774, 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887, 1948) 

- potwierdzenie praktyki zawodowej przy realizacji prac w obiektach o podobnym 

charakterze, w tym przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków np.: listy referencyjne, 

protokoły odbioru prac z udziałem konserwatora zabytków (minimum dwie realizacje w tym 

chociaż jedna przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, każda o wartości mini 300 tyś 

zł. wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat) 

- informacja o znajomości inwestycji, która ma być objęta nadzorem konserwatorskim 

- informacje w przypadku wybrania oferty o zobowiązaniu do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym 

- informacje o wpisie do rejestru działalności gospodarczych. 

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście) 

na adres: 

Zespół Szkół  

05-240 Tłuszcz 

ul. Radzymińska 2 

Fax (29)777 42 00 

e-mail zsztluszcz@poczta.onet.pl 

do dnia 29 kwietnia 2017 r. do godz. 12
00

 . 

5. Wybór wykonawcy: 

Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie oceny doświadczenia i kwalifikacji oferenta, 

znajomości przedmiotu nadzoru konserwatorskiego oraz wysokości ceny ofertowej. 

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zamówienia jest: 

Grażyna Marszał 

tel. 29 777 42 00 

Wszystkie wyjaśnienia dotyczące zamówienia można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając 

zapytanie na adres: zsztluszcz@poczta.onet.pl 


