
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Konserwacja zabytków ruchomych. 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Rogoźnica, woj. dolnośląskie, 
tel. 074 8421580, faks 074 8421594, NIP 884-20-93-549, REGON 001066389 
 

PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE 
„Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w 
Rogoźnicy realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007 – 2013, Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska 
(„Turystyka i Kultura”), Działanie 6.4 Turystyka kulturowa 
 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja 507 zabytków ruchomych pozyskanych w latach 2010-
2011 w trakcie sprawowania nadzoru archeologicznego towarzyszącego pracom konserwatorsko-budowlanym 
prowadzonym w ramach projektu „Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I” – projekt konserwatorsko-budowlany na 
terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, zwanych dalej Zbiorem. 
  
Konserwacja Zbioru powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający swobodne odczytanie funkcji 
konserwowanego przedmiotu, a w szczególności, tam gdzie jest to możliwe, czytelne uwidocznienie oryginalnych 
napisów, cyfr, inicjałów i zdobień na nim się znajdujących. 
 
Technika konserwacji powinna być każdorazowo dobrana w sposób właściwy dla materiału, z którego wykonany 
został konserwowany element Zbioru, z uwzględnieniem możliwości jego prezentowania na ekspozycji muzealnej 
przez okres nie krótszy niż 5 lat, bez konieczności ponownego jego konserwowania w tym czasie. 
Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną wszystkich elementów Zbioru po konserwacji i wersji cyfrowej 
przekaże ją Zamawiającemu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru na własny koszt Zbioru z siedziby Zamawiającego 
w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9 w dniu podpisania umowy oraz powrotne jego dostarczenie w to samo 
miejsce wraz z cyfrową dokumentacją fotograficzną po wykonaniu konserwacji. 
 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY 
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Zamówienia.  

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Do 30 września 2011 r. 
 

KRYTERIA OCENY OFERT 
Cena – 100% 
Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 10 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość 
proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru: 
p= /X min : X ofert./ x 10 
gdzie: p – oznacza liczbę punktów za kryterium. 
X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,  
X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania. 
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
30.08.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Muzeum Gross - Rosen, 58-304 Wałbrzych, ul. Szarych Szeregów 9, 
sekretariat lub w tym terminie za pośrednictwem faxu na nr 74 842 15 94 albo za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres a.wolska@gross-rosen.pl – decyduje data/godzina wpływu. 
UWAGA: W treści oferty należy podać dane Wykonawcy, cenę brutto oraz umieścić oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu. 
 

WARUNKI UDZIAŁU 
Ofertę mogą złożyć podmioty dysponujące osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. przynajmniej jedną 
osobą posiadającą roczne doświadczenie w konserwacji zabytków ruchomych. 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).  
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INFORMACJE DODATKOWE 
Najlepsza oferta zostanie wybrana spośród przynajmniej dwóch ważnie złożonych ofert.  
W przypadku mniejszej ilości złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie zawarcie umowy z Wykonawcą, który 
złożył jedyną ważną ofertą, lub ponowienie zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający wyznacza na dzień 26 sierpnia 2011 r. w godz. 12:00 – 14:00 termin, w którym Wykonawcy mogą 
zapoznać się ze Zbiorem. 
 
Dokumentacja fotograficzna Zbioru dostępna jest na stronie Zamawiającego: http://bip.gross-rosen.eu w zakładce 
„Zamówienia publiczne”. 
 
Informacji udziela: Aleksandra Wolska, a.wolska@gross-rosen.eu, tel. 728953401. 
 

 

 

 

Wałbrzych, 25 sierpnia 2011 r.      …………………………………....... 
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