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BUZ.27r.r.2.2020
Staĺa Kornica 16.01 .Ż0Ż0 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę w zakľesie rvykonania ,,Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Pľogramu
opieki nad Zabytkami d|a Gminy Staľa Koľnica na lata 2020-2023"

Gmina Stara Kornica zgodnie z tĺeścią a1t. 4 pkt 8 ustawy z đnia Ż9 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tj Dz' U. z 2019r' poz' 1843) zvraca się zzapytaniem
ofertowym na usfugę w zakresie wykonania ,,Gminnej Ewidencji Zabytkőul i Gminnego
Pľogramu opieki nad Zabytkami dla Gminy Staľa Koľnica na lata 2020-2023'.

I. Zamawiaiacv:
Gmina Staľa Koľnica
Staľa Kornica 191

08-205 Staľa Kornica
NIP: 49ó-021-37-25
telefon: 83 358-78-2Ż
e-mail : gmina@kornica. org

II. Opis pľzedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia j est:

a) Wykonanie kompletnej Gminnej Ewidencji Zabytkow dla Gminy Stara Kornica, w
oparciu o vnrykaz zabytków wpisanych do rejestru i ewidencji zabyków przez
Wojewódzki Urząd ochrony Zabytkow, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w
szczególności:
o UstawQ z dnia23 lipcaŻ003 r' o ochĺonie zabytkow i opiece nad zabytkami (t'j' Dz.

U z 2018 r. poz. 2067, ze zm.),
o Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Z dĺia 26 mĄa 207I r.

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków oÍaz krajowego wykazu zabytków
skĺadzionych lub wywiezionychza granicę niezgodnie Z prawem (Dz'U' z2011 ľ.' nr
1I3 poz' 66I) wraz z aktami zmieniď1ącym1

o Instrukcją opracowania kar_t adresowych Gminnej Ewidencji Zabytkow wydanej przez
Narodowy Instýut Dziedzictl,va Narodowego W Warszawie'

b) Wykonanie Gminnego Progĺamu opieki nadZabytkami dla Gminy Stara Kornicanalata
2020 - 2023, zgodnie z Ustawą z dn\a 23 lípca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t j Dz U.22018 r. poz. 2067 zezm.)

ilI. Szczegółowy zakľes zamówienia:
a) Gminna Ewidencja Zabytkow.

. Sporządzenie ewiclencji zabytków w postaci kart adresowych (GEZ) dla obiektów
zabytkowych (nieruchomych, ruchomych, stanowisk archeologicznych) na terenie
Gminy Stara Kornica zawierď1ących opis, aktualną dokumentację fotograf,rczną' mapę
skali 1:2000, z jednoznacznie zaznaczonym obiektem i podaniem nr działk| na której
się znajduje;

. Wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie ochrony Zabytkőw',
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o Uzyskanie akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserw-atora Zabytkőw
sporządzonej Gminnej Ewidencji Zabytkőw (w przypadku braku akceptacji,
wykonawca dokona poprawy w celu ostatecznego pozytywnego zaopiniowania),

. Przekazanie 1 egz. GEZ w wersji papierowei (format A4 w kolorze), oprawiony w
sposób umozliwiający wypięcie poszczególnych kart adresolvych' l egz' w formie
cyfrowej umozliwiający edytowanie kazdej karty adĺesowej - pliki z kartami powinny
posiadai nazwy umozliwiające powiązanie ich z zabytkami, których dotyczą oraz
wykaz obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytkow w zestawieniu tabelarycznym
w układzie adresowym i ewidencyjnym wg miejscowości w wersji papierowej i
elektronicznej.

b) Gminny Program Opieki nadZabykami'.
o Opracowanie Gminnego Programu opieki nadZabytkami;
o Uzyskanie pozýywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytkőw
. Sporząclzenie stosownego projektu uchwały wraz Z uzasadnieniem dla Rady Gminy

Stara Kornica, w sprawie pĺzyjęcia Gminrrego Programu opieki nad Zabytkami dla
Gminy Staľa Kornica na lataŻ020-2023,

o Przekazanie 2 egz. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w formie papierowej
(format A4 w kolorze) zaopiniowanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
KonserwatoraZabytkőw oraz I egz. w formie cyfrowej edytowalnej'

rv. Istotne waľunki zamówienia:
. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiaclać doświadczenie;
o w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy,ktorzy wykonali co najmniej 3 usfugi

polegające na opracowaniu Gminnej Ewidencji Zabýków i Gminnego Programu
opieki nad Zabytkami w okresie ostatnich pięciu |at, a 1eŻel\ cZaS prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie;

o wykaz wykonanych usług naleŻy dołączyć do formulaĺza oferty wÍaz Z referencjami
lub opiniami potwierdzającymi, Że pĺace zostały wykonane należycie'

v. Teľmin ľealizacii zamówienia do dnia 20.04.2020 r.

W. Sposób pľzvgotowania ofeľtv:
o Wykonawca moze złoŻyć na dane zamówienie tylko jedną ofertę wedfug wzoru

określonego w załączniku nr 2 - ťormularzu ofertowym.
. oferta musi być podpisana (czytelnie bądż z pieczątką imienną) przez osoby

upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muSZą być naniesione
w sposób czytelny, datowane i podpisane pÍzez osobę upowaznioną

o oťertQ należy złoŻyc w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercię). opakowanie
powinno być oztrakowane jako ..OFERTA" oÍaz opisane nazwą przedmiotu
zamówienia oÍaz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej

braku) zawierającą co najmniej jęgo naz:wę, adres' numer telefonu.
opakowanie/kopertę na\eży zaadresowac na adres Zamawiającego. Na opakowaniu
powinien znajdowac się napis:
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o ofertę można złożyc'.

osobiście w Urzędzie Gminy Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica
l91. sekretariat - I piętro, pok nr 8.

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Stara

Kornica, 08-205 Stara Kornica 191,

dro gą elektroniczną na adres przetar-qi@korni ca' org

w teĺminie clo dnia 24 stvcznia 2020 ľ. do eodzinv 11:00'
o oťertg złoŻoną po upływie terminu składania ofer1 Zamawiający zuĺroci bez

otwierania Oferentowi.
o UWAGA - za termin złoŻenia ofer1y przyjmuje się date i godzinę wpľYwu ofertv

do Zamawiaiacego. a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np

przesyłką pocztową lub kurierską).
o otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2020 ľoku o goclz. 11:15 w pokoju nĺ l0

(Budownictwo) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy,
08-205 Stara Kornica 191 .

VII. Opis sposobu wyboru oferty:
o W ofercie nalezy podać cenę ryczałtową.
o Poclana wartość będzie obejmować wszystkie wymagania niniejszego zapytania

ofertowego oraz obejmowaó będzie wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z ty|úu ĺa|eżytej i zgodnej z przepisami realizacjĺ zamówienia.

o ofefta oceniana będzie kompleksowo. Pĺzy rozstrzygnięciu brana bęclzie pod uwagę

ogólna cena ofer1y brutto'
o Kĺýeria oceny ofert i ich znaczenle'.

nď1niŻsza cena _ l00yo

oťerta najtaisza spośród ofeĺt nieodrzuconych otrzyma 100 punktow,

pozostďe oťerty - proporcjonalnie mniej wedfug wzoru:

punktacj a bad.anej of erty :'"ľo ?o]''i2^',?^^-', x 100
cena badąnej of erty

o Zaproponowana cena bęclzie porównywana z innymi ofertami.
o Z oferentem, ktory przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa

zgodnie z projektem stanowiącym zał1czn1k do zapytania.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może ządac od Wykonawców wyjaśnień

dotyczący ch treści złożonych ofert.

o Zamawiď1ący odrzuci ofertę, jeżeli'.

jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego'

zostanie zloŻona prze Wykonawcę wykltlczonego z udziału
w postępowaniu,

zostanie złoŻona po terminie skłaclania ofert,

Wykonawca nie przedłozy wymaganych clokumentów'
. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w

pľzypadku, gdy ofererrt' ktorego ofefta zostałauznana zanąkorzystniejszą, odmówił
podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim oferentem stało się
niemozliwe z innych powodów
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Zamawiający zastÍzega sobie możliwość uniewaznienia procedury postępowania bez
podania pÍzyczyny.

IX. Wvmaganedokumentv:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załączniknr I
2. Wykaz wykonanych usfug - załącznlknr 2
3. Projekt umowy zaparafowaly przez oferenta _ załącznlknĺ 3
4. oŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik rlr 4

x. ZałacznikĹ:
1. Formularz ofertowy - Zał. Nr 1

2' Wykaz wykonanych usług _ Zał.Nr 2
3. Projekt umowy - Zał. Nr 3

4. oświadczenie - Zał. Nr 4
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xL Klauzula infoľmacvina:
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenĺa Par7amentu Europejskiego i Rady

(UE) 20161679 zdniaŻ7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochĺony osób fizycznych w związku
z pÍzetwaÍzanjem danyclr osobowych i w' sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lwE' (ogolne rozporząďzenie o ochronie danych, dalej RoDo)
informuję, iz.
l. Administratorem Państwa clanych osobowych jest. Wójt Gminy Stara Kornica, z adresem

i siedzibą UrządGminy Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica 191.
W sprawach z zal<ĺesu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktowac się
z Inspektorem ochrony Danych pod adĺesem e-mail: iod@kpl.net'pl
Administratoľ przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa'

4' PanilPana dane osobowe przetwarzane Są w celu realizacji obowiązków prawnych
ciążący ch na Admi n i s tr ator ze'
Podanie pÍzez PaniýPana danych osobowych jest obowiązkowe, w sýuacji gdy przesłankę
pÍzetwarzania danych osobowych stanowi pĺzepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
W związku z pÍzetwaÍzanĺem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w
pkt 4 odbiorcami Pani/Pana clanych mogą byó organy władzy publicznej oraz podmioty
wykonujące zadania publiczĺre lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w- celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oÍaz
zawartych umów.
PanilPana dane osobowe będą przechowywane pfzez okres niezbędny do real\zacji celów
okĺeŚlonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany pÍzez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa'

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące prawa:

a) prawo dostępu do tĺeŚci swoich clanych oÍaz mozliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przeĺoszenia swoich danych' a

także - w pÍZypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia clanych i

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pÍZetwaÍZania Państwa danych;
b) prawo do wniesienia skargi, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z

naruszeniem przepisów powyzszego rozporządzenia, c1o Prezesa Urzędu ochĺony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9 W sytuacji, gdy pÍzetyłaÍzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby'
której dane dotyczą, podante pÍZeZ PaniąlPana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.

10 W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbyw-a się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art 6 ust' 1 lit a RoDo)' przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodnośc przetwarzania, którego clokonano na podstawie zgody przed 1ej
cofnięciem, z obowiązuj ącym prawem.

l1. Podanie pfzez PaniąlPana danych osobowych jest obowiązkowe' w sytuacji gcly
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi pľzepis prawa lub zawar1a między
stronami umowa.
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