
Zakopane, 12.03.2020 r  

SPTJK 271.01.2020 

OGŁOSZENIE 

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  w Zakopanem informuje, że są przyjmowane 

oferty na: „ Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana Kasprowicza  w 

Zakopanem”.    

opis zamówienia 

     Przedmiotem zamówienia jest „Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana 

Kasprowicza w Zakopanem”    

Zakres prac obejmuje:  

Ściany zrębowe, deskowanie ścian, stropy, podłogi i drewniane elementy dekoracyjne 

- Czyszczenie strumieniowo - ścierne ścian zrębowych    

- Mycie ścian zewnętrznych i el. drewnianych podsufitek   

- Impregnacja środkiem Penetrinem ścian zewnętrznych   

- Lakierowanie środkiem ALTAN ścian, i olejem deski tarasowej   

- Cyklinowanie ręczne starych posadzek    

- Lakierowanie posadzek z deszczułek    

- Usunięcie starego mszenia ścian   

- Wykonanie nowego mszenia ścian   

- Rusztowanie zewnętrzne drewniane    

Usunięcie ugięcia stropu w pomieszczeniu na I piętrze 

- Rozbiórki elementów stropów drewnianych – polep   

- Rozbiórki elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nie otynkowanych  

- Rozbiórki elementów stropów drewnianych - belek stropowych  

- Wykonanie belek stropowych z drewna tartego beli   

- Wykonanie belek stropowych z drewna tartego – montaż   

- Wymiana podsufitki z desek grubości  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach: 

nr 1 - przedmiar robót budowlanych 

nr 2 – STWiOR 

które są do pobrania ze strony: http://www.harenda.com.pl /   



Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia – w 

dni powszednie, w godzinach 10.15  – 15.00.  

 

Termin składania ofert: 26.03.2020 r. do godziny 15.00.  

Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2020 r.  o godzinie 15.15 w 

siedzibie zamawiającego.     

Miejsce składania ofert: Biuro Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12a, 34-500 Zakopane w godzinach                  

10.30  – 15.00.   

Forma składania ofert: pisemnie – osobiście, listem poleconym  (oferta powinna być złożona w 

zaklejonej kopercie z opisem: „Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku – Muzeum Jana 

Kasprowicza    w Zakopanem”.       

Oferta powinna zawierać: 

1. Ofertę cenową brutto - załącznik nr  3 

2. Wypełnione oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, posiadaniu wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz sytuacji ekonomicznej i 

finansowej - załącznik nr 4   

3. W przypadku zatrudniania przez Oferenta podwykonawców wypełniony - załącznik nr 5 

4. Wypełniony wzór umowy - załącznik nr 6 

5. Podpisaną klauzulę informacyjną z art. 13 RODO zastosowaną przez zamawiającego w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 7  

              W/w dokumenty są dostępne na stronie: www.harenda.com.pl  

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z opisem: „Prace konserwatorskie, restauratorskie 

przy zabytku – Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem”.       

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za wykonanie prac modernizacyjnych.     

Sposób powiadomienia o wyborze oferty: informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej www.harenda.com.pl, oraz przekazana 

pocztą elektroniczną na wskazany przez oferentów adres e-mail.    

Termin wykonania prac: do 30 września 2020 r.  

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia: wszelkich informacji związanych z przedmiotem 

zamówienia udziela Prezes Zarządu – mgr Piotr Kyc, tel. 182068426, 604502757 oraz Sekretarz Zarząd 

Beata Denis- Jastrzębska tel: 601502200  

Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia 

oraz z projektem budowlanym. W związku z zamknięciem Muzeum od dnia 13 marca proszę uzgadniać 

wizytę telefonicznie.        

http://www.harenda.com.pl/
http://www.harenda.com.pl/


  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcami w szczególności 

dotyczących ceny, warunków i terminów wykonania usługi, w celu zawarcia umowy na 

najkorzystniejszych warunkach. Negocjacje odbywają się bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub w 

szczególnych okolicznościach telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikowania się na 

odległość.  

 

  Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, 

wprowadzonym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza 

nr 1/2020 z dnia z dnia 24.01.2020 r. 

 

 

 

Prezes  

Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości  

Jana Kasprowicza 

 

 

 

Piotr Kyc  

 


