
          Zaklików, 13 marca 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

 

          Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Zaklikowie, działając na 

podstawie zapisów zapytania ofertowego oraz załącznika nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. „Wytyczne 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze 

środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych , 

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego pn. „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” wybrana została w dniu 13 marca 2018 r., oferta wykonawcy Roland 

Róg ART. SERVICE Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, ul. Monte Cassino 6/55b, 

30-337 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz rękojmia i gwarancja. Wyżej 

wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na kwotę 

200 031,21 zł brutto i 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej 

podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i 

rękojmi następującą punktację:  

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Liczba punktów 

w kryterium 

cena 

Liczba punktów 

w kryterium 

gwarancja i 

rękojmia 

Łączna liczba 

punktów 

 

1. 

Jarosław Wojciechowski 

JW-Investment, 22-640 

Rachanie, Wożuczyn 73 

 

31,58 

 

40 

 

71,58 

 

 

2. 

Konsorcjum: 

Konserwacja Dzieł Sztuki 

Ewelina i Marcin 

Gruszczyńscy s.c. 

ul. W. Świadka 1/15, 35-

310 Rzeszów 

 

 

35,98 

 

 

 

32 

 

 

67,98 



Ars ET restauro Ewa 

Tymcik, ul. T. Seweryna 

3A/4 

30-632 Kraków 

 

3. 

Roland Róg ART. 

SERVICE Konserwacja i 

Restauracja Dzieł Sztuki, 

ul. Monte Cassino 6/55b, 

30-337 Kraków 

 

60 

 

40 

 

100 

 

1. Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert; 

2. Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców 

3. Umowa z wykonawcą będzie zawarta niezwłocznie po przesłaniu i opublikowaniu 

niniejszego ogłoszenia. 

 

 

Otrzymują: 

1 x adresat 

1 x a/a 

 

 

 


