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Zmiana zapisów zapytania ofertowego – zmiana warunków 

 

Dotyczy: Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej polichromii ściennej z 

przedstawieniem „Golgoty”, dekoracji sztukatorskiej i drewnianej rzeźby Chrystusa z 

XVII wieku na zachodniej ścianie łuku tęczowego we wnętrzu kościoła Św. Trójcy w 

Zaklikowie oraz konserwacji technicznej i estetycznej ornatu z XVIII wieku wraz z 

manipularzem” 

realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura. 

 

Rozdział 6.II punkt 2 

 

Zamiast: 

 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: Wykonawca dysponuje osobami/ pracownikami  zdolnym do 

wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia 

następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia-  wymagane dysponowanie, co najmniej: 

 

Kierownik prac konserwatorskich– minimum 3 osoby posiadające kwalifikacje, 

o których mowa w art. 37a-d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zmianami) i/lub w art. 

29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U 2015 poz. 1505 

W odniesieniu do osoby wskazanej wyżej Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do 

wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: spełnia- nie spełnia. 

 

Powinno być: 

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: Wykonawca dysponuje osobami/ pracownikami  zdolnym do 

wykonania zamówienia, tj. wskaże do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia 

następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia-  wymagane dysponowanie, co najmniej: 

 

Kierownik prac konserwatorskich– minimum 3 osoby posiadające kwalifikacje, 

o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z późn. zmianami) i/lub w art. 

29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki 

dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U 2015 poz. 1505) tj.: 



- 1 osoby posiadającej kwalifikacje do konserwacji zabytków o specjalności 

malarstwo 
- 1 osoby posiadającej kwalifikacje do konserwacji zabytków o specjalności 

zabytkowa rzeźba 

- 1 osoby posiadającej kwalifikacje do konserwacji zabytków o specjalności 

tkanina zabytkowa 
W odniesieniu do osoby wskazanej wyżej Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do 

wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów 

do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia. 

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg 

formuły: spełnia- nie spełnia. 
 

Rozdział 17  

 Zamiast:  

Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty. 
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Parafii, w      

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23 lutego 2018r. do godz. 11.30 
2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie ( paczce). Kopertę ( paczkę) należy opisać następująco: 

„Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej polichromii ściennej z 

przedstawieniem „Golgoty”, dekoracji sztukatorskiej i drewnianej rzeźby 

Chrystusa z XVII wieku na zachodniej ścianie łuku tęczowego we wnętrzu 

kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie oraz konserwacji technicznej i estetycznej 

ornatu z XVIII wieku wraz z manipularzem” 

Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Anny w Zaklikowie 

ul. Lubelska 4 

37-470 Zaklików 

Nie otwierać przed dniem: 23 lutego 2018 r., godzina 12.00. 

3.Na kopercie ( paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane poczta będą zakwalifikowane do postępowania, pod 

warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w 

nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 1. 

 

Powinno być: 

Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty. 
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Parafii, w      

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27 lutego 2018r. do godz. 11.30 
2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie ( paczce). Kopertę ( paczkę) należy opisać następująco: 

„Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej polichromii ściennej z 

przedstawieniem „Golgoty”, dekoracji sztukatorskiej i drewnianej rzeźby 

Chrystusa z XVII wieku na zachodniej ścianie łuku tęczowego we wnętrzu 

kościoła Św. Trójcy w Zaklikowie oraz konserwacji technicznej i estetycznej 

ornatu z XVIII wieku wraz z manipularzem” 

Parafia Rzymskokatolicka P.W. Św. Anny w Zaklikowie 



ul. Lubelska 4 

37-470 Zaklików 

Nie otwierać przed dniem: 27 lutego 2018 r., godzina 12.00. 

3.Na kopercie ( paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy. 

4. Oferty nadesłane poczta będą zakwalifikowane do postępowania, pod 

warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w 

nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 1. 

 

Rozdział 19 

Zamiast: 

Otwarcie Ofert nastąpi w kancelarii Parafii w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 

12.00 

 

Powinno być: 

Otwarcie Ofert nastąpi w kancelarii Parafii w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 

12.00 

 

Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w Bazie 

Konkurencyjności. 


