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Łomianki, 04 maja 2022 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

1. Zamawiający: 

Gmina  Łomianki  

ul. Warszawska 115  

05 – 092 Łomianki, 

tel. (022) 888 98 01   

um@poczta.lomianki.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł 
netto. 

3. Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji konserwatorskiej mającej 

na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich - Dawny Pensjonat przy 

ul. Pionierów 38,  Łomianki wg poniższego wyszczególnienia: 

     1.  Inwentaryzacja - pomiary elementów konstrukcyjnych, 

     2.  Sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej – techniczna, budowlano - 

 konstrukcyjna budynku, 

3.  Sporządzenie ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej - ekspertyza mykologiczna, 

4.  Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z kwerendą 

 archiwalną. 

Powyższe dokumenty winne być przygotowane przez osoby posiadające stosowne wymagane 

wykształcenie oraz doświadczenie przynajmniej w trzech analogicznych opracowaniach, których 

dotyczy oferta. Przed podpisaniem umowy Wykonawca udokumentuje  powyższe. 

W ramach powyższych opracowań należy dokonać niezbędnych uzgodnień i uzyskać wszystkie 

wymagane dokumenty formalne służące celowi jakiemu mają służyć. 

Powyższa dokumentacja winna być uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub zaistnieją przesłanki do takiej konieczności. 

4.  Opis kryteriów: 

▪Cena 80% 

•       Termin 20% 

5. Sposób oceny ofert: 

▪ Cena według wzoru: kc = (cn/c)*80    

kc – liczba punktów w kryterium ‘cena’,  

cn – najniższa cena zaoferowana przez oferentów w postępowaniu, 
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 c – cena zaoferowana w badanej ofercie. 

▪ Termin: 

 60 dni poczynając od daty zawarcia umowy – 20 pkt 

 90 dni poczynając od daty zawarcia umowy – 10 pkt 

  120 dni poczynając od daty zawarcia umowy – 0 pkt 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:  

• Ofertę z nazwą zadania należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z  Załącznikiem nr 1 - 

Formularza Ofertowego. 

• W ofercie należy podać: koszt dla całości zamówienia, której dotyczy oferta netto i brutto 

oraz termin wyrażony w dniach. 

7. Miejsce oraz termin składania ofert: 

▪ Ofertę należy wysłać na adres mailowy: um@poczta.lomianki.pl . 

▪ Termin składania ofert: do dnia 11.05.2022 r.  

8. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:  

▪ Hubert Wasilewski kontakt: hubert.wasilewski@poczta.lomianki.pl, tel. 22 888 98 82. 

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Zamawiający dopuszcza negocjacje cen z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą 

ofertę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty jeżeli zawiera rażąco niską 

cenę. Kryterium oceny rażąco niskiej ceny podlega ocenie na podstawie zapisów art. 224 ustawy 

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2021 poz. 1129 ze zm.) 

Wydatek współfinansowany ze środków budżetu państwa, będących w dyspozycji 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2022 na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w ramach 

projektu pn. „Etap I Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu 

przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, Dawny Pensjonat przy ul. Pionierów 

38, Łomianki”.  

Z up. Burmistrza Łomianek 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów 
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