因
Susz, dnia O3.04.2019r,

PROTOK6しnr l12019

i"

P「otok6i spjsany dnia O3・04〃2019 r・ na Okoiiczno§6 otwarcia ofe巾dot・ POSt?POWania w trybie zapytania

Ofertowego
ZgOdnie zasada konku「encyjnego trybu wyboru vykonawc6w zadah ujetych w zestawieniu
rzeczowo
̀

finansovym zgodnie z zapisami um6w o przyznaniu pomocy (§5 i 7 umowy〉,

na PraCe konserwatorskie i 「estauratorskie przy dw6ch ob「azach na drewnianych podloZach z

koSciata parafialnego p.w, Sw. Antoniego w Suszu.

Zamawiajapy:
PARAFiA SW. ANTON看EGO Z PADWY, DOKTORA KOSCIOしA
UL, KOScIEしNA 6, 14"240 SJSZ

丁EL/FAX 55I27"86"349.

REGON 170371210
NIP 5811601279
Otwarcie ofert odbylo sie w dniu 27・03.2019r" O gOdz. 14.00 w siedzjbie zamawlaJapegO ZgOdnie z

ZaPisem p「otokolu.
1I・ Otwarcia ofert dokonano w nastepujapym skladzie:
1. Ryszard Mi看ewski

2. EIZbieta Mazur
==nfo「macja o sposobie upu帥cznienia
l "

Opublikowanie zapytania ofertowego na PortaIu Og†oszeh ARiMR o「az st「onie
http:〃www,Sanktua「ium‑SuSZ.info/
Od dnia 19・03.2019 r" do dnia sporz如zenia niniejszego p「otokofu.
Data sktadania ofe巾27.03,2019 r. godz,12,00.

2. Spos6b zIo之enia ofe時W formie pisemnej w zamknietej kopercie z numerem post?POWania i
tytulem, kt6rego dotyczy zapytanie置
N. Rodzaj zam6wienia: uS†ugi.

∨・ Opis przedmiotu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia sa prace konserwatorskje i restau「atorskie
PrZy dw6ch ob「azach na drewnianych podio圭ach z ko§ciola paraf盲alnego p,W. §w. Antoniego w

Suszu. zgodnie PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKiCH i RES丁AURATORSKICH PRZY
OBRAZIE OSTATN看A WIECZERZA Z 1604 ROKU, OLEJ NA DESCE, Z OしTARZA Gし6wNEGO

KOScIOLA P,W, Sw. ANTONIEGO W SJSZJ ORAZ ZWIATOWANIE, OLEJ NA DESCE, Z KOScIOLA
P,W. Sw, ANTONiEGO W SUSZJ,
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回書
Ostatnia Wieczerza ( OBRAZ NR l 〉 ,
" Ze §rodkowego poia doinej kondygnacji oitarza gi6wnego, POWStaIego w 1607 roku z fundacji
Teofila von Poientz i jego Zony EI抽ety von K「eytzen,

Charakterystyka: OBRAZ NR l
" POWierzchnia prac konserwatorskich dm2
" maIa「stwo sztaIugowe na podio九sztywnym (drewnianym) technika o噂na256,25 dm2

Zwiastowanie : tO reneSanSOWe PrZedstawienie Zwiastowania wraz z rama ( OBRAZ NR 2) ,
̀ Cha「akte「ystyka powierzchnia p「ac konserwato「skich dm2
MaIa「stwo sztaiugowe na podioZu sztywnym (d「ewnianym) technika o!ejna
341

28 dm2・ RzeZba i eIementy architektoniczne d「ewniane, ramy

mebie, POlichromowane

147,12 dm2" Rze劫a i eiemerty a「chitektoniczne drewniane, ramy, meble, Ziocone, Srebrzone

36,78dm2
Vi" Stwierdzono,圭e w wyznaczonym te「minie z†oわno nastepujape oferty:
∴ Oferta nr l.・ Kannenberg Konserwacja i Restauracja Dzict Sztuk咽audia i Leszek sp6tka cyw冊a ‑
W申ynela 24〃03‑2019 r. o godz. 15,00

Oferta nr 2・・ Renowacja Hubert Ramotowsk主wpty吋a 26,03,2019r o godz. 12.00

ViI. Stwierdzono co nast?Puje:
1.Wszystkie oferty spe†niajaya「unki udziatu w post?POWaniu,

2.W zwiazku z powyZszym wszystkie oferty podIegaja ocenie,
3・O§wiadczenia o b「aku powiazah z wykonawcamj, kt6rzy z†oZyli oferty, POdpisane p「zez osoby wykonujape w
imieniu zamawlajapegO CZymO§ci zwiazane z p「ocedu「a wybo「u wykonawcy, W tym bio「ape udzia‑ w
PrOCeSie oceny ofe巾StanOWiaza梗Zniki do niniejszego p「otokotu.
4.Wykonawcy spe剛wa「unki udziatu w post?POWaniu o「az z†oZyii wszystkie wymagane dokumenty na ich
POtWie「dzenie,

5.Zamawralapy nie stawiaI dodatkowych wa「unk6w udziatu w postepowaniu"
6"Wszyscy Wykonawcy za梗ZyIi do oferty o§wiadczenia o b「aku powIaZan Z ZamaWiajapym iub osobami

upowaZnionymi do zaciagania zobowiazah w imieniu zamaw‑alapegO lub osobami wykonujapymi w imieniu
benefiQjenta czynno§ci zw確ane z p「ZygOtOWaniem przep「owadzeniem p「ocedury wybo「u wykonawcy

OSObowo lub kapitaIowo,
7.Oceny ofert Zamawiajapy kie「ujap sie k「yte「iami oceny ofch postepowania ogloszono dnia 1 9.03,201 9「.

8.W odniesjeniu do wykonawc6w, kt6rzy spe剛postawione wa「unki Zamawiajapy dokonaI oceny ofe両a
POdstawie [aStePujapych kryte「i6w:

」.p

1
2

Opisk「yte「i6woceny

Cena(Cp)
Do§wiadczeniezawodowe(Dl)
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60%
40%

Waga

田
i. Kryterium cena :
Liczba punktow, kt6「e moZna uzyska6 w kryte「ium

Cena

(Cp) zostanie obliczona wg nastepujapego

WZO「u dla kaZdej cze§ci oddziei[ie :

1) Cp = (Co: Cb)x60 pkt, gdzie
Cp‑ i10§6 punkt6w badanej ceny oferty

Co ‑ Cena Oferty najniZszej spo§fod zap「oponowanych w ofertach

Cb ‑ Ce[a Oferty bada[ej

li, Kryte「ium do§wiadczenie:

Punkty w k「yte「ium do§wiadczenie zawodowe ‑ 40% (Dl〉 dla czeSci l , ZOStana P「ZyZnane ZgOdnie z

POniZszym wzorem: Dl= (Db:Do) x 40 pkt, gdzie
Dl ‑ Liczba punkt6w uzyskana p「zez ofert? W k「yte「ium Do§wiadczenie zawodowe
Db ‑ Liczba ustug z zakresu renowaQii ob「az6w,
Do ‑ Najwieksza iiczba z「eaiizowanych us山g z zak「esu 「enowaqii ob「az6w.

Punkty w k「yterium

DoSwiadczenie zawodowe (Dl)一(Waga 40%) zostana przyz[ane ZgOdnie z

POniZszym opisem:
a) 0 (Ze「O〉 us山g z zak「esu 「ealizaQji renowacj= konserwacji zabytkowych ob「az6w (W 「amaCh jednej
umowy) wokresie ostat[ich 3 1at一〇 0,00 pkt b) 1 (jedna 〉 us山g z zak「esu 「eaiizacji 「enowacji i

konserwacji zabytkowych ob「az6w(W 「amaCh jednej umowy) w okresie ostatnich 3 iat一〇 10,00 pkt c〉 2
( dwie ) us山g z zak「esu reaiizacji 「enowaQji i konserwacji zabytkowych obraz6w(W 「amaCh jednej
umowy) w ok「esie ostatnich 3 lat一〇 20,00 pkt d〉 3 ( t「Zy ) us山g z zakresu rea=zaQji 「enowaQ申
konserwaQji zabytkowych obraz6w(W 「amaCh jednej umowy) w ok「esie ostat[ich 3 1at ・ ‑ 30,00 pkt e) 4
( CZte「y〉 i wiecej l ( jedna ) us山g z zakresu 「ealizacji 「enowacj= konserwaQji zabytkowych ob「az6w(W
「amach jednej umowy) w ok「esie ostatnich 3 1at一一40,00 pkt,

9, Ocena ofe巾

Ofe岬
ulica Polna 8R /2 87"100 Toruh,

a)00ena W kryte血m cena " 60%: (35 000,00 zi: 35 000,00zl) x 60pkt = 60 pkt

b)ocena w kryte血m 。do§wiadczenie" " 40 % " 6 ob「az6ww okresie osta帥ch trzech iat " (40pkt

:00p叩XOO p博=叫00 p鵬
Og61em o∞na Oferty n「 1: 60 pkt + 」的,00 pkt = 100 pkt.

Ofe岬i

,

a)ocena w kryte血m cena " 60%: (35 000,00 zi: 69 097,50zl) x 60pkt = 30,39 pkt
b)ooena w kryte血m "doSwiadczenie

" 40 % " 3 obrazy w okresie ostatnich trzech Iat ‑ (30pkt

:00p叩X仙pⅢ=00,00 p鵬
Og6tem ocena oferty n「 1: 30,39 pkt + 30,00 pkt = 60,39 pkt.
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Xl. Na podstawie przyznanej punktacji zgodnie z pkt, VII p「otoko山dokonano wybo「u ofe時
Oferta n「 l " Kannenbe「g Konserwacja i Restauracja Dziel Sztuki KIaudia i Leszek sp6ika cywiIna,
ulica Polna 8R /2 87

100 To「uh ,ZaWiera cene brutto: 35 000,00 zトnajniZsza cena przyznano 60

Pkt,, do§wiadczenie przyznano 40 pkt

za 「enowacje w okresie ostatnich 3 Iat " 6 obraz6w" Oferta

uzyska書a najvvy圭sza Iiczbe punkt6w tj. 100,00 pkt, a W ZWiazku z tym zostaia uznana przez

Zamawiajacego na podstawie prz鵬tych w ZO kryte「i6w: Cena喜60%, doSwiadczenie 40% za

Oferte najkorzystntejsza na reaiizacje zam6wienia"

VI=,Na tym p「otok6i zakohczono i po przeczytaniu podpisano w dniu O4.03,2019 r̀ O gOdz・ 10:00

1. R,SZa「購wsk上土成型才中鉢
/ノ.
2. El圭bieta Mazu「‑.
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O§wIADCZENIE

O braku powlaZan Z vykonawcami

O§wiadczenie: 1)

□ beneficjenta
図osoby upowaZnionej do zaciagania zobowiazah w imieniu bene噂enta
□ osoby wykonuj争車W imieniu benefiQjenta czynno紬zwi争zanych z p「zygotowaniem i p「zep「owadzeniem
P「OCedury wybo「u wykonawcy, W tym bio「apej udzial w ocenie oferty

W POStePOWaniu o udzielenie zam6wienia p「owadzonego w trybie zapytania ofe巾OWegO na PraCe
konserwatorskie i restauratorskie przy dw6ch obrazach na drewnianych pod†oZach z koSciofa
Parafia看nego p,W. Sw, Antoniego w Suszu

Ja niZej podpisana

imi?: Ryszard

Nazwisko M=ewski
Up「zedzony o odpowiedzialno§ci ka「nej za skladanie fa†szywego o§wiadczenia, O§wiadczam, 2e nie jestem

POWiazana z niZej wymienionymi wykonawcam川b osobami upowaZnionymi do zaciagania zobowiazah w
imieniu wykonawc6w lub osobami wykonujapymi w imieniu wykonawc6w czymO§ci zwiazanych z
PrZygOtOWaniem i z†oZeniem oferty osobowo iub kapitatowo, W SZCZeg6lno§cj poprzez:
1 〉 uczestniczeniu w sp6ice jako wsp6lnik sp6用ti cyw冊ej iub sp61ki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej lO% udzia†6w lub akcji,
3) petnieniu funkcji cz10nka organu nadzo「CZegO iub za「z軸zajapego, P「Oku「enta, Pelnomocnika,

4〉 pozostawaniu w zw申zku matZehskim, W StOSunku pok「ewiehstwa lub powinowactwa w linii p「ostej,
POkrewiehstwa d「ugiego stopnia iub powinowactwa drugiego stopnia w iinii bocznej iub w stosunku

PrZySPOSObie[ia, OPiek=ub kurateli,

Wykaz wykon awc6w:
1. Kamenberg KonserwaQia i Restau「acja Dziel Sztuki Klaudia i Leszek sp6tka cyw=na.

2, RenowaQja Hubert Ramotowski ,

Susz, dnia O4,03.2019r.

1) Zaznaczy6 wia§ciwe.
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OSwIADCZENiE
O b「aku powiazah z vykonawcami

OSwiadczenie: 1)
□ benefiQjenta
□ osoby upowaZnionej do zaciagania zobowiazah w imieniu benef唾nta
図osoby wykonujap句w imieniu beneficjenta czynno§ci zw車zanych z p「zygotowaniem i p「zep「owadzeniem
P「OCedu「y wybo「u wykonawcy, W tym bio「apej udzia† w ocenie oferty

W POStePOWaniu o udzielenie zam6wienia p「owadzonego w t「ybie zapytania ofertowego na p「ace
konserwato「skie i restau「atorskie przy dw6ch ob「azach na drewnianych pod†oZach z ko§cioia pa「afialnego
p.w. §w. Antoniego w Suszu.

Ja niZej podpisana

揃?:靴bieta
Nazwisko Mazur
Up「zedzony o odpowiedzialno§ci ka「nej za skiadanie fa†szywego o§wiadczenia, 0§wiadczam, Ze nie jestem

POWiaza=a Z nIZe」 Wymienionymi wykonawcam=ub osobami upowaZnionymi do zaci争gania zobowiazah w

imienju wykonawc6w lub osobami wykonujapymi w imieniu wykonawc6w czynnoscI ZWlaZanyCh z
PrZygOtOWaniem i ztoZeniem oferty osobowo lub kapitatowo, W SZCZeg伽o§ci pop「zez:
1) uczestniczeniu w sp6†ce jako wsp6inik sp61ki cywiInej lub sp肌osobowej,

2) posiadaniu co najmniej lO% udziaI6w lub akcji,
3) pe柚eniu funkcji czto[ka organu nadzorczego lub zarzadzajapego, P「Oku「enta, Pelnomocnika,

4) pozostawaniu w zwiazku ma†Zehskim, W StOSunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w剛prostej,
POkrewiehstwa drugiego stopnia Iub powinowactwa d「ugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku

PrZySPOSObienia, OPiek冊b ku「ateli.

Wykaz wykonawc6w:
1. Kannenbe「g KonserwaQja i Restau「aQja Dzie† Sztuki Kiaudia i Leszek sp6Ita cyw冊a.

2. RenowaQja Hubert Ramotowsk上

Susz, dnia O4.03.2019r.

1) Zaznaczy6 wia§ciwe.
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