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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO 
z dnia 14 lipca 2017r.  

 

Postę powanie prowadzone na podstawie ZARZĄDZENIA NR 46/2017 Warmiń sko-Mazurskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad gospodarowania ś rodkami 
publicznymi o wartoś ci szacunkowej nieprzekraczają cej wyraż onej w złotych równowartoś ci 30.000 euro, o której mowa w 
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień  publicznych  
 

Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z 
terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Wojewódzki Urzą d Ochrony Zabytków w Olsztynie 
Adres: 10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1 
telefon: (89) 521-85-30, faks: (89) 521-85-49 
e-mail: wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl 
adres strony internetowej: www.bip.wuoz.olsztyn.pl   

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

tzw. „białej karty” z terenu województwa warmiń sko – mazurskiego. 
 

Zamawiają cy dopuszcza składanie ofert czę ś ciowych w przedmiotowym zamówieniu, które zostało podzielone na 

4 czę ś ci (zadań ). Oferty należ y składać oddzielnie na Czę ś ć 1 zamówienia, oddzielnie na Czę ś ć 2 zamówienia, 

oddzielnie na Czę ś ć 3 zamówienia i oddzielnie na Czę ś ć 4 zamówienia. 
 

a) Czę ś ć 1 zamówienia: Zadanie I – UKŁADY URBANISTYCZNE I RURALISTYCZNE; 

b) Czę ś ć 2 zamówienia: Zadanie II – ZABYTKI NA TERENIE POWIATÓW PODLEGAJĄCYCH 

DELEGATURZE W EŁKU; 

c) Czę ś ć 3 zamówienia: Zadanie III – ZABYTKI NA TERENIE POWIATÓW PODLEGAJĄCYCH 

DELEGATURZE W ELBLĄGU; 

d) Czę ś ć 4 zamówienia: ZADANIE IV – ZABYTKI NA TERENIE POWIATÓW PODLEGAJĄCYCH 

DELEGATURZE W OLSZTYNIE 
 

2. Zakres zamówienia: 

2.1. Zakres Czę ś ci 1 zamówienia obejmuje wykonanie 5 kart układów urbanistycznych i ruralistycznych:  

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT GMINA POWIAT 

1.  Szczytno układ urbanistyczny starego miasta M. Szczytno szczycień ski 

2.  Braniewo układ urbanistyczny starego miasta Braniewo braniewski 

3.  Elblą g Wyspa Spichrzów M. Elblą g M. Elblą g 

4.  Gałkowo układ ruralistyczny wsi Ruciane Nida piski 

5.  Kwitajny układ ruralistyczny wsi Pasłę k elblą ski 
 

 

2.2. Zakres Czę ś ci 2 zamówienia obejmuje wykonanie 15 kart zabytków na terenie powiatów podlegają cych 

delegaturze w Ełku (powiat Ełcki, Olecki, Giż ycki, Piski i Gołdapski): 

1) POWIAT EŁCKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Ełk poczta Chopina 1 M. Ełk 

2.  Ełk budynek mieszkalny Mickiewicza 28 M. Ełk 

3.  Ełk budynek mieszkalny Wojska Polskiego 20 M. Ełk 

4.  Ełk budynek mieszkalny Wojska Polskiego 18 M. Ełk 

5.  Ełk budynek mieszkalny Armii Krajowej 8 M. Ełk 
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2) POWIAT OLECKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Biała Olecka zespół pałacowo - parkowy z folwarkiem i 
poszczególne obiekty: pałac, park, spichlerz, 

gorzelnia, chlewnia, obora (ob. magazyn), stajnia (ob. 
mieszalnia pasz), kuź nia, dom ogrodnika (ob. 

budynek mieszkalny), stodoła 

 Olecko 
 

2.  Ś wię tajno d. spichlerz 38a Olecko 

 
3) POWIAT GIŻ YCKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Kruklanki dwór wraz z otoczeniem w promieniu 50-100 m, 
budynkami gospodarczymi i parkiem, w tym obora 

wpisana do rejestru osobną  decyzją . 

 Kruklanki 

 
3) POWIAT PISKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Kumielsk koś ciół parafialny p.w. Narodzenia 
Najś wię tszej Marii Panny wraz z otoczeniem 

 Biała Piska 

2.  Orzysz budynek  ob. cerkiew ś w. Jerzego Ełcka 22 Orzysz 

3.  Czarci Ostrów Fort „Lyck”  Pisz 

4.  Turoś l budynek nadleś nictwa wraz z budynkiem 
gospodarczym 

 Pisz 

5.  Ruciane Nida budynek mieszkalny tzw. borejszówka  Ruciane Nida 

6.  Ryn Ś wierczewskiego 16 (ob. 12)  Ryn 

 
5) POWIAT GOŁDAPSKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Kruki zespół mieszkalno-gospodarczy i poszczególne 
budynki wchodzą ce w jego skład: budynek 

mieszkalny, 2 obory, stodoła 

 Banie 
Mazurskie 

 

2.3. Zakres Czę ś ci 3 zamówienia obejmuje wykonanie 13 kart zabytków na terenie powiatów podlegają cych 

delegaturze w Elblą gu (powiat Ostródzki, M. Elblą g, Braniewo i Nowomiejski): 

1) POWIAT OSTRÓDZKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Morą g Szpital Miejski Dą browskiego 16 Morą g 

2.  Idzbark Koś ciół filialny d. baptystów  M. Ostróda 

3.  Szczepankowo Koś ciół parafialny  M. Ostróda 

4.  Dylewko Folwark  Grunwald 

5.  Szymonowo Gospoda  17, dz. nr 128/6 przy drodze Małdyty 

 
2) POWIAT M. ELBLĄG 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Elblą g kamienica Królewiecka 14 M. Elblą g 

2.  Elblą g parowozownia Lotnicza M. Elblą g 

3.  Elblą g Budynek warsztatowy i zabudowania 
przemysłowe z pocz. XX w. 

Stawidłowa 3  M. Elblą g 

 

3) POWIAT BRANIEWO 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Pienię ż no  Zespół klasztorno-seminaryjny 
księ ż y werbistów 

Pienię ż no Pierwsze 19 Pienię ż no 
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4) POWIAT NOWOMIEJSKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Kaługa dworzec kolejowy (ob. bud. mieszkalny)  Kurzę tnik 

2.  Kurzę tnik dom 21 stycznia 19 Kurzę tnik 

3.  Tereszewo koś ciół p.w. ś w. Antoniego z Padwy  Kurzę tnik 

4.  Montowo Wież a ciś nień  przy dworcu 
kolejowym 

Grodziczno 

 

2.4. Zakres Czę ś ci 4 zamówienia obejmuje wykonanie 11 kart zabytków na terenie powiatów podlegają cych 

delegaturze w Olsztynie (powiat Szczycień ski, Nidzicki i Olsztyń ski): 

1) POWIAT SZCZYCIEŃSKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ
Ć 

OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Szczytno Zespół dworca kolejowego w Szczytnie i 
poszczególne budynki wchodzą ce w 
jego skład: dworzec kolejowy, toaleta 

dworcowa (WC), wież a ciś nień -
wodocią gowa, wież a 

ciś nień /wodocią gowa 2, 
parowozownia murowana z obrotnicą  

Kolejowa, Boczna, 
Bohaterów 

Westerplatte 

M. Szczytno 

2.  Wielbark budynek Jagiełły 8 Wielbark 

 
2) POWIAT NIDZICKI 

L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Nidzica d. plebania i budynek przylegają cy Zamkowa 3-5 Nidzica 

 
3) POWIAT OLSZTYŃSKI 

L.p. MIEJSCO
WOŚ Ć 

OBIEKT ADRES GMINA 

1.  Barczewo Szpital Mariacki Niepodległoś ci 9 Barczewo 

2.  Barczewo Kapliczka przydroż na Wojska Polskiego 35 Barczewo 

3.  Barczewo Gmach d. Są du Grodzkiego, ob. 
Gimnazjum i Zakład Poprawczy 

Wojska Polskiego 2 Barczewo 

4.  Barczewo Budynek mieszkalny Wojska Polskiego 26 Barczewo 

5.  Barczewo Biblioteka SP Nr 1 Wojska Polskiego 34 Barczewo 

6.  Barczewo Szkoła Podstawowa Nr 1 
im.F.Nowowiejskiego- bud. II 

Wojska Polskiego 36B Barczewo 

7.  Barczewo szkoła Podstawowa Nr 1 im. F. 
Nowowiejskiego- bud.I 

Wojska Polskiego 36A Barczewo 

8.  Olsztynek budynek – d. sala gimnastyczna Behringa/Olsztyń ska, dz. ewid. 
nr 176/6 (wg. geoportalu) 

Olsztynek 

 

Szczegółowe zasady sporzą dzania kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych okreś lone są  w Instrukcji 
wypełniania kart stanowią cej Załą cznik Nr 4 do ogłoszenia. 
Karty ewidencyjne zabytków nieruchomych należ y wykonać zgodnie ze wzorem karty ewidencyjnej zabytków 
nieruchomych stanowią cym Załą cznik Nr 5 do ogłoszenia. 
 
 

3. Zamawiają cy wymaga aby karty ewidencyjne zabytków nieruchomych były wykonane zgodnie z Instrukcją  
wypełniania kart stanowią cą  Załą cznik Nr 4 do ogłoszenia oraz ś ciś le ze wzorem karty ewidencyjnej zabytków 
nieruchomych stanowią cym Załą cznik Nr 5 do ogłoszenia. 

4. Szczegółowe warunki i pozostałe informacje dotyczą ce realizacji Czę ś ci 1, 2, 3 i 4 zamówienia zostały okreś lone 
we wzorze Umowy stanowią cym Załą cznik nr 2 do ogłoszenia. 
 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE ICH 

SPEŁNIENIA 

Czę ś ć 1, 2, 3 i 4 zamówienia: 
 

 

1. Warunkiem udziału w postę powaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. minimum 
jedną  osobą  posiadają cą  wykształcenie wyż sze i tytuł magistra na jednym z nastę pują cych kierunków: historia 
sztuki, ochrona dóbr kultury, architektura lub w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji 
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zabytków oraz doś wiadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert 
minimum 1 karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. białej karty.  
 
 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiają cy wymaga złoż enia oddzielnie dla każ dej czę ś ci 
WYKAZU OSÓB, którego wzór stanowi Załą cznik nr 3 do ogłoszenia. W WYKAZIE OSÓB należ y podać 
informacje o posiadanym wykształceniu oraz doś wiadczeniu w wykonaniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego 
wpisanego do rejestru zabytków, tzw. białej karty (przedmiot wykonanej karty, podmiot, na rzecz którego karta była 
wykonana, data wykonania). Do wykazu należ y dołą czyć kopię  dokumentu potwierdzają cego posiadane 
wykształcenie oraz kopię  dokumentu potwierdzają cego, ż e karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do 
rejestru zabytków, tzw. biała karta wskazana w wykazie osób została wykonana należ ycie. Kopie dokumentów 
muszą  być poś wiadczone za zgodnoś ć z oryginałem przez Wykonawcę . 
 
W przypadku składania oferty na wię cej niż  jedną  czę ś ć Zamawiają cy nie dopuszcza, aby ta sama osoba była 
wskazana w WYKAZIE OSÓB na wię cej niż  jedną  czę ś ć zamówienia.     

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Czę ś ć 1, 2, 3 i 4 zamówienia: 
data rozpoczę cia: data udzielenia zamówienia 
data zakoń czenia: 20 listopada 2017 r. 
 

Termin do przedstawienia wszystkich kart próbnych w wersji elektronicznej, celem zweryfikowania poprawnoś ci 
wykonania kart: do dnia 12 paź dziernika 2017 r.  

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Czę ś ć 1, 2, 3 i 4 zamówienia: 

1. Cenę  oferty należ y obliczyć wypełniają c FORMULARZ CENOWY, którego wzór stanowi Załą cznik 1a do 
ogłoszenia.  

2. Cena oferty musi zawierać:   
a) wszelkie koszty wynikają ce z wymagań  okreś lonych w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro i załą cznikach 

do ogłoszenia, w szczególnoś ci koszty i starania zwią zane z moż liwoś cią  dojazdu do poszczególnych 

nieruchomoś ci/obiektów zabytkowych znajdują cych się  na terenie miejscowoś ci podanych w ogłoszeniu;  

b) wszelkie koszty zwią zane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. materiały i sprzę t niezbę dne do wykonania 

zamówienia; 

c) wszelkie koszty zwią zane z formalnoś ciami administracyjnymi jakie Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym 

zakresie; 

d) ryzyko dodatkowych kosztów zwią zanych z realizacją  przedmiotu zamówienia; 

e) koszt przeniesienia praw autorskich. 
3. W formularzu oferty należ y podać cenę  (brutto) wykonania zamówienia, cenę  bez VAT wykonania zamówienia 

oraz stawkę  i kwotę  VAT. 
4. Cena oferty powinna być wyraż ona w złotych (PLN) z dokładnoś cią  do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Wykonawca zobowią zany do opłacenia innej stawki VAT niż  23% lub zwolniony z obowią zku opłacania VAT 

powinien załą czyć do oferty informację  ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzglę dnienia stawki 
VAT w wysokoś ci 23%. 

 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 
Czę ś ć 1, 2, 3 i 4 zamówienia: 
1. Zamawiają cy wybierze ofertę  najkorzystniejszą  na podstawie kryterium oceny ofert okreś lonego w ogłoszeniu o 

zamówieniu do 30 000 euro.  
2. Przy wyborze oferty Zamawiają cy bę dzie się  kierował poniż szym kryterium o nastę pują cym znaczeniu: (1) cena 

(brutto) - 100 % 
3. Sposób oceny ofert: 

Liczba punktów przyznawana w przyję tym kryterium oceny ofert:   XC  x  100% 
Sposób obliczenia XC: 
 

XC  = 
cena (brutto) najniż sza x 100 pkt 

  cena (brutto) badanej   oferty 
                              
 

VII. MIEJSCE, TERMIN, SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I FORMA SKŁADANIA OFERT 
 

Czę ś ć 1, 2, 3 i 4  zamówienia: 
Na każ dą  czę ś ć zamówienia należ y złoż yć odrę bną  ofertę . Wykonawca moż e złoż yć ofertę  na 
jedną  czę ś ć lub oferty na kilka czę ś ci lub oferty na wszystkie czę ś ci zamówienia. Wymagane przez 
Zamawiają cego dokumenty należ y złoż yć ODDZIELNIE dla każ dej czę ś ci zamówienia. 
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1. Oferty należ y składać do dnia 24 lipca 2017 r. do godziny 11:00 
2. Zamawiają cy nie bę dzie oceniać ofert Wykonawców, którzy złoż ą  wię cej niż  1 ofertę  w postę powaniu na 

daną  czę ś ć zamówienia. 
3. Oferty moż na składać w formie pisemnej lub drogą  elektroniczną : 

a) oferty składane w formie pisemnej: 

 oferty w zamknię tej kopercie należ y składać w Wojewódzkim Urzę dzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, 
ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn, w sekretariacie. 

 o waż noś ci oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiają cego, na zamknię tej kopercie z 
ofertą  zaleca się  umieś cić opis:  
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk 
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 1 zamówienia 
 
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 2 zamówienia 
 
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 3 zamówienia 
 
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 4 zamówienia 

 
b) oferty składane drogą  elektroniczną : 

 oferty należ y przesyłać na adres mailowy: wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl   

 o waż noś ci oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na podany wyż ej adres mailowy (oferty 
przesłane na inny adres mailowy nie bę dą  rozpatrywane), 

 oferta musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składają cej ofertę , 

 w temacie wiadomoś ci zaleca się  umieś cić opis:  
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 1 zamówienia 
 
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 2 zamówienia 
 
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 3 zamówienia 
 
OFERTA W POSTĘ POWANIU:  
AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” 
z terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego – Czę ś ć 4 zamówienia 
 

4. Oferta musi: 
a) zawierać oznaczenie nazwy (firmy) oraz adresu lub imienia i nazwiska oraz adresu Wykonawcy, 
b) być podpisana przez osobę  / osoby upoważ nione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczę ciami 

imiennymi osób upoważ nionych (w przypadku braku pieczę ci imiennych podpisana czytelnie przez osoby 
upoważ nione do reprezentowania Wykonawcy). 

5. Ofertę  należ y sporzą dzić w ję zyku polskim. 
6. Oferty złoż one po terminie składania nie bę dą  rozpatrywane. 
7. Zamawiają cy dopuszcza złoż enie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia. 

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają  pełnomocnika do reprezentowania w postę powaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postę powaniu i zawarcia umowy i składają  wraz z ofertą  pełnomocnictwo. 

8. Zamawiają cy wyklucza moż liwoś ć składania ofert za pomocą  faksu.  

mailto:wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl


                                                      
 
Znak sprawy:   AD.271.16.2017.jk                                                                                                                 

 

9. Składana oferta musi zawierać: 
a) wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi Załą cznik nr 1 do ogłoszenia 
b) wypełniony FORMULARZ CENOWY, którego wzór stanowi Załą cznik nr 1a do ogłoszenia. 
c) wypełniony WYKAZ OSÓB, którego wzór stanowi Załą cznik nr 3 do ogłoszenia. Do wykazu należ y dołą czyć 

kopię  dokumentu potwierdzają cego posiadane wykształcenie oraz kopię  dokumentu potwierdzają cego, ż e 
karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. biała karta wskazana w wykazie 
osób została wykonana należ ycie. Kopie dokumentów muszą  być poś wiadczone za zgodnoś ć z oryginałem 
przez Wykonawcę . 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 
Czę ś ć 1, 2, 3 i 4 zamówienia: 

1. Zamawiają cy otworzy koperty z ofertami w dniu  24 lipca 2017 r. o godz. 11:10 w siedzibie Wojewódzkiego 
Urzę du Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Bezpoś rednio przed otwarciem ofert Zamawiają cy podaje kwotę , jaką  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

3. Podczas otwarcia ofert podaje się  nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takż e informacje dotyczą ce ceny. 
 

IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI  
Joanna Klupczyń ska – Wojewódzki Urzą d Ochrony Zabytków w Olsztynie, ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn,  numer 
telefonu (89) 521-85-33, e-mail: j.klupczynska@wuoz.olsztyn.pl 

 
Wszelka korespondencja moż e być przekazywana w formie pisemnej lub drogą  elektroniczną . 

 

X. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE 
DO TREŚ CI ZAWIERANEJ UMOWY ALBO OGÓLNE WARUNKI UMOWY OKREŚ LAJĄCE 
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRE PO DOKONANIU WYBORU WYKONAWCY NIE 
PODLEGAJĄ  ZMIANOM 
Zamawiają cy przekazuje wzór Umowy, która bę dzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego oddzielnie dla każ dej 
z czę ś ci zamówienia, tj. oddzielnie dla Czę ś ci 1, 2, 3 i 4 zamówienia, stanowią cy Załą cznik nr 2 do ogłoszenia. 
 
 

XI. INFORMACJE DODATKOWE 
1. Zamawiają cy wymaga, aby złoż ona przez Wykonawcę  oferta stanowiła ofertę  handlową , na podstawie której 

Zamawiają cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej. 
2. Zamawiają cy informuje, ż e zawiadomienie o wyniku postę powania zostanie zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiają cego (BIP). 
3.  Zamawiają cy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w treś ci niniejszego ogłoszenia przed terminem składania 

ofert, a takż e prawo unieważ nienia postę powania bez podania przyczyn oraz prawo do zamknię cia postę powania 
bez dokonania wyboru oferty. 

4. Wykonawca moż e przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją  ofertę .  
5.  W toku badania i oceny ofert Zamawiają cy moż e ż ą dać od Wykonawców wyjaś nień  i dodatkowych informacji 

dotyczą cych treś ci złoż onych ofert. 
 

XII. ZAŁĄCZNIKI  
1. Załą cznik nr 1 - formularz OFERTA (oddzielnie dla Czę ś ci 1, 2, 3 i 4 zamówienia) 
2. Załą cznik nr 1a - FORMULARZ CENOWY (oddzielnie dla Czę ś ci 1, 2, 3 i 4 zamówienia) 
3. Załą cznik nr 2 - wzór Umowy (oddzielnie dla Czę ś ci 1, 2, 3 i 4 zamówienia) 
4. Załą cznik nr 3 - WYKAZ OSÓB (oddzielnie dla Czę ś ci 1, 2, 3 i 4 zamówienia) 
5. Załą cznik nr 4 - Instrukcja wypełniania kart 
6. Załą cznik nr 5 - Wzór karty ewidencyjnej zabytków nieruchomych 

 
 

mailto:j.klupczynska@wuoz.olsztyn.pl


                                                      
Załą cznik nr 1 

 

Czę ś ć 1 zamówienia 
OFERTA 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wojewódzki Urzą d Ochrony Zabytków w Olsztynie 
Adres: 10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1 
 
WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należ y wpisać wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia. 
 

Nazwa (firma) lub imię  i nazwisko Wykonawcy: …............................................................................. 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): …...................................................................................... 

Miejscowoś ć i kod pocztowy: .......................................................................................................... 

Województwo/kraj: ….....................................................................................................................   

E-mail: …....................................................................................................................................... 

Tel.: …...........................................................................................................................................   

Faks: …..........................................................................................................................................   

 

adres do korespondencji (podać jeś li inny niż  wyż ej):  

…........................................................................................................................................................….......................................................

....................................................................................... 

Składają c ofertę  w postę powaniu  

AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z 

terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego 
 

1. Oferujemy wykonanie Czę ś ci 1 zamówienia: 
 

za cenę  (brutto)       ……..……................................................... zł,  
              tj.:  

za cenę  bez VAT    …….................................................... zł,    
 

  + VAT............... % tj.   .................................................. zł.  
 

 

2. Zobowią zujemy się  do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 
data rozpoczę cia: data udzielenia zamówienia 
data zakoń czenia: 20 listopada 2017 r. 
 

Termin do przedstawienia wszystkich kart próbnych w wersji elektronicznej, celem zweryfikowania poprawnoś ci 
wykonania kart: do dnia 12 paź dziernika 2017 r.  

 

3. Oś wiadczamy, ż e zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowią zujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyż ej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają cego. 

 

4. Wykonanie nastę pują cych prac zamierzamy powierzyć nastę pują cym podwykonawcom: 
 

L.p. Zakres prac Firma podwykonawcy 

   

   

 
PODPISANO  
 

 
............................................................................................................... 

imię , nazwisko, podpis i pieczą tka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o 

udzielenie zamówienia 

 ......................, dnia ................... 
 



                                                      
Załącznik nr 1a 

 

Czę ś ć 1 zamówienia 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

  
L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT GMINA POWIAT cena bez VAT (zł) 

1.  Szczytno układ urbanistyczny starego 
miasta 

M. 
Szczytno 

szczycień ski  

2.  Braniewo układ urbanistyczny starego 
miasta 

Braniewo braniewski  

3.  Elblą g Wyspa Spichrzów M. Elblą g M. Elblą g  

4.  Gałkowo układ ruralistyczny wsi Ruciane 
Nida 

piski  

5.  Kwitajny układ ruralistyczny wsi Pasłę k elblą ski  

 
Razem cena bez VAT 

 

 
VAT 

 

 
Razem cena brutto 

 

 

 

 

 
           ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                                                          

………………………………………….. 

                                (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
Załą cznik nr 1 

 

Czę ś ć 2 zamówienia 
OFERTA 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wojewódzki Urzą d Ochrony Zabytków w Olsztynie 
Adres: 10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1 
 
WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należ y wpisać wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia. 
 

Nazwa (firma) lub imię  i nazwisko Wykonawcy: …............................................................................. 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): …...................................................................................... 

Miejscowoś ć i kod pocztowy: .......................................................................................................... 

Województwo/kraj: ….....................................................................................................................   

E-mail: …....................................................................................................................................... 

Tel.: …...........................................................................................................................................   

Faks: …..........................................................................................................................................   

 

adres do korespondencji (podać jeś li inny niż  wyż ej):  

…........................................................................................................................................................….......................................................

....................................................................................... 

Składają c ofertę  w postę powaniu  

AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z 

terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego 
 

1. Oferujemy wykonanie Czę ś ci 2 zamówienia: 
 

za cenę  (brutto)       ……..……................................................... zł,  
              tj.:  

za cenę  bez VAT    …….................................................... zł,    
 

  + VAT............... % tj.   .................................................. zł.  
 

 

2. Zobowią zujemy się  do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 
data rozpoczę cia: data udzielenia zamówienia 
data zakoń czenia: 20 listopada 2017 r. 
 

Termin do przedstawienia wszystkich kart próbnych w wersji elektronicznej, celem zweryfikowania poprawnoś ci 
wykonania kart: do dnia 12 paź dziernika 2017 r.  

 

3. Oś wiadczamy, ż e zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowią zujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyż ej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają cego. 

 

4.  Wykonanie nastę pują cych prac zamierzamy powierzyć nastę pują cym podwykonawcom: 
 

L.p. Zakres prac Firma podwykonawcy 

   

   

 
PODPISANO 
 

 
............................................................................................................... 

imię , nazwisko, podpis i pieczą tka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o 

udzielenie zamówienia 

 ......................, dnia ................... 
 



                                                      
Załą cznik nr 1a 

 

Czę ś ć 2 zamówienia 

FORMULARZ CENOWY 
L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA cena bez VAT (zł) 

1.  Ełk poczta Chopina 1 M. Ełk  

2.  Ełk budynek mieszkalny Mickiewicza 
28 

M. Ełk  

3.  Ełk budynek mieszkalny Wojska 
Polskiego 20 

M. Ełk  

4.  Ełk budynek mieszkalny Wojska 
Polskiego 18 

M. Ełk  

5.  Ełk budynek mieszkalny Armii 
Krajowej 8 

M. Ełk  
 

6.  Biała Olecka zespół pałacowo - parkowy z 
folwarkiem i poszczególne obiekty: 

pałac, park, spichlerz, gorzelnia, 
chlewnia, obora (ob. magazyn), 

stajnia (ob. mieszalnia pasz), kuź nia, 
dom ogrodnika (ob. budynek 

mieszkalny), stodoła 

 Olecko 
 

 

7.  Ś wię tajno d. spichlerz 38a Olecko  

8.  Kruklanki dwór wraz z otoczeniem w 
promieniu 50-100 m, budynkami 
gospodarczymi i parkiem, w tym 

obora wpisana do rejestru osobną  
decyzją . 

 Kruklanki  

9.  Kumielsk koś ciół parafialny p.w. Narodzenia 
Najś wię tszej Marii Panny wraz z 

otoczeniem 

 Biała Piska  

10.  Orzysz budynek  ob. cerkiew ś w. Jerzego Ełcka 22 Orzysz  

11.  Czarci Ostrów Fort „Lyck”  Pisz  

12.  Turoś l budynek nadleś nictwa wraz z 
budynkiem gospodarczym 

 Pisz  

13.  Ruciane Nida budynek mieszkalny tzw. 
borejszówka 

 Ruciane Nida  

14.  Ryn Ś wierczewskiego 16 (ob. 12)  Ryn 
 

 

15.  Kruki zespół mieszkalno-gospodarczy i 
poszczególne budynki wchodzą ce w 

jego skład: budynek mieszkalny, 2 
obory, stodoła 

 Banie 
Mazurskie 

 

 
Razem cena bez VAT 

 

 
VAT 

 

 
Razem cena brutto 

 

 
           ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                                                          

………………………………………….. 

                                (podpis Wykonawcy / Wykonawców)



                                                      
Załą cznik nr 1 

 

Czę ś ć 3 zamówienia 
OFERTA 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wojewódzki Urzą d Ochrony Zabytków w Olsztynie 
Adres: 10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1 
 
WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należ y wpisać wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia. 
 

Nazwa (firma) lub imię  i nazwisko Wykonawcy: …............................................................................. 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): …...................................................................................... 

Miejscowoś ć i kod pocztowy: .......................................................................................................... 

Województwo/kraj: ….....................................................................................................................   

E-mail: …....................................................................................................................................... 

Tel.: …...........................................................................................................................................   

Faks: …..........................................................................................................................................   

 

adres do korespondencji (podać jeś li inny niż  wyż ej):  

…........................................................................................................................................................….......................................................

....................................................................................... 

Składają c ofertę  w postę powaniu  

AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z 

terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego 
 

1. Oferujemy wykonanie Czę ś ci 3 zamówienia: 
 

za cenę  (brutto)       ……..……................................................... zł,  
              tj.:  

za cenę  bez VAT    …….................................................... zł,    
 

  + VAT............... % tj.   .................................................. zł.  
 

 

2. Zobowią zujemy się  do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 
data rozpoczę cia: data udzielenia zamówienia 
data zakoń czenia: 20 listopada 2017 r. 
 

Termin do przedstawienia wszystkich kart próbnych w wersji elektronicznej, celem zweryfikowania poprawnoś ci 
wykonania kart: do dnia 12 paź dziernika 2017 r. 

 

3. Oś wiadczamy, ż e zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowią zujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyż ej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają cego. 

 

4.  Wykonanie nastę pują cych prac zamierzamy powierzyć nastę pują cym podwykonawcom: 
 

L.p. Zakres prac Firma podwykonawcy 

   

   

 
PODPISANO  
 

 
............................................................................................................... 

imię , nazwisko, podpis i pieczą tka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o 

udzielenie zamówienia 

 ......................, dnia ................... 
 



                                                      
Załą cznik nr 1a 

 

Czę ś ć 3 zamówienia 

FORMULARZ CENOWY 
L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA cena bez VAT (zł) 

1.  Morą g Szpital Miejski Dą browskiego 
16 

Morą g  

2.  Idzbark Koś ciół filialny d. baptystów  M. Ostróda  

3.  Szczepankowo Koś ciół parafialny  M. Ostróda  

4.  Dylewko Folwark  Grunwald  

5.  Szymonowo Gospoda  17, dz. nr 128/6 
przy drodze 

Małdyty  
 

6.  Elblą g kamienica Królewiecka 14 M. Elblą g  

7.  Elblą g parowozownia Lotnicza M. Elblą g  

8.  Elblą g Budynek warsztatowy i zabudowania 
przemysłowe z pocz. XX w. 

Stawidłowa 3  M. Elblą g  

9.  Pienię ż no  Zespół klasztorno-seminaryjny 
księ ż y werbistów 

Pienię ż no 
Pierwsze 19 

Pienię ż no  

10.  Kaługa dworzec kolejowy (ob. bud. 
mieszkalny) 

 Kurzę tnik  

11.  Kurzę tnik dom 21 stycznia 19 Kurzę tnik  

12.  Tereszewo koś ciół p.w. ś w. Antoniego z 
Padwy 

 Kurzę tnik  

13.  Montowo Wież a ciś nień  przy dworcu 
kolejowym 

Grodziczno  

 
Razem cena bez VAT 

 

 
VAT 

 

 
Razem cena brutto 

 

 

 

 
           ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                                                          

………………………………………….. 

                                (podpis Wykonawcy / Wykonawców)



                                                      
Załą cznik nr 1 

 

Czę ś ć 4 zamówienia 
OFERTA 

ZAMAWIAJĄCY: 
Wojewódzki Urzą d Ochrony Zabytków w Olsztynie 
Adres: 10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1 
 
WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należ y wpisać wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegają cych się  o udzielenie zamówienia. 
 

Nazwa (firma) lub imię  i nazwisko Wykonawcy: …............................................................................. 

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): …...................................................................................... 

Miejscowoś ć i kod pocztowy: .......................................................................................................... 

Województwo/kraj: ….....................................................................................................................   

E-mail: …....................................................................................................................................... 

Tel.: …...........................................................................................................................................   

Faks: …..........................................................................................................................................   

 

adres do korespondencji (podać jeś li inny niż  wyż ej):  

…........................................................................................................................................................….......................................................

....................................................................................... 

Składają c ofertę  w postę powaniu  

AD.271.16.2017.jk  
Wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z 

terenu województwa Warmiń sko-Mazurskiego 
 

1. Oferujemy wykonanie Czę ś ci 4 zamówienia: 
 

za cenę  (brutto)       ……..……................................................... zł,  
              tj.:  

za cenę  bez VAT    …….................................................... zł,    
 

  + VAT............... % tj.   .................................................. zł.  
 

 

2. Zobowią zujemy się  do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 
data rozpoczę cia: data udzielenia zamówienia 
data zakoń czenia: 20 listopada 2017 r. 
 

Termin do przedstawienia wszystkich kart próbnych w wersji elektronicznej, celem zweryfikowania poprawnoś ci 
wykonania kart: do dnia 12 paź dziernika 2017 r.  

 

3. Oś wiadczamy, ż e zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu do 30 000 euro wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowią zujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyż ej wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiają cego. 

 

4.  Wykonanie nastę pują cych prac zamierzamy powierzyć nastę pują cym podwykonawcom: 
 

L.p. Zakres prac Firma podwykonawcy 

   

   

 
PODPISANO  
 

 
............................................................................................................... 

imię , nazwisko, podpis i pieczą tka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (osób 
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegają cych się  o 

udzielenie zamówienia 

 ......................, dnia ................... 
 



                                                      
Załą cznik nr 1a 

 

Czę ś ć 4 zamówienia 

FORMULARZ CENOWY 
L.p. MIEJSCOWOŚ Ć OBIEKT ADRES GMINA cena bez VAT (zł) 

1.  Szczytno Zespół dworca kolejowego w 
Szczytnie i poszczególne budynki 

wchodzą ce w jego skład: dworzec 
kolejowy, toaleta dworcowa (WC), 

wież a ciś nień -wodocią gowa, 
wież a ciś nień /wodocią gowa 2, 

parowozownia murowana z 
obrotnicą  

Kolejowa, 
Boczna, 

Bohaterów 
Westerplatte 

M. Szczytno  

2.  Wielbark budynek Jagiełły 8 Wielbark  

3.  Nidzica d. plebania i budynek przylegają cy Zamkowa 3-5 Nidzica  

4.  Barczewo Szpital Mariacki Niepodległoś ci 
9 

Barczewo  

5.  Barczewo Kapliczka przydroż na Wojska 
Polskiego 35 

Barczewo  

6.  Barczewo Gmach d. Są du Grodzkiego, ob. 
Gimnazjum i Zakład Poprawczy 

Wojska 
Polskiego 2 

Barczewo  

7.  Barczewo Budynek mieszkalny Wojska 
Polskiego 26 

Barczewo  

8.  Barczewo Biblioteka SP Nr 1 Wojska 
Polskiego 34 

Barczewo  

9.  Barczewo Szkoła Podstawowa Nr 1 
im.F.Nowowiejskiego- bud. II 

Wojska 
Polskiego 36B 

Barczewo  

10.  Barczewo szkoła Podstawowa Nr 1 im. F. 
Nowowiejskiego- bud.I 

Wojska 
Polskiego 36A 

Barczewo  
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           ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                                                          

………………………………………….. 

                                (podpis Wykonawcy / Wykonawców)



Załą cznik nr 2                                                     

 

Wzór umowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załą cznik nr 3                                                     

 

 

Czę ś ć 1 zamówienia 
WYKAZ OSÓB składany w postę powaniu:  
 
 

Wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z terenu 
województwa Warmiń sko-Mazurskiego 

 
 

 
Lp. 

Imię  i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe - 

wykształcenie1) 
Doś wiadczenie zawodowe 2) 

Zakres wykonywanych 
czynnoś ci w przedmiotowym 

postę powaniu 

1 2 3 4 5 

 
 
 

   

 

 

Uwaga: 
1)  W kolumnie „Kwalifikacje zawodowe – wykształcenie” należ y podać informację  o posiadanym wykształceniu. 
2)  Doś wiadczenie należ y podać z taką  szczegółowoś cią , która umoż liwi Zamawiają cemu sprawdzenie spełniania warunku 

okreś lonego w pkt III.  ppkt 1. ogłoszenia, tj. należ y podać informacje o posiadanym doś wiadczeniu w wykonaniu karty ewidencyjnej 
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. białej karty (przedmiot wykonanej karty, podmiot, na rzecz którego karta 
była wykonana, data wykonania). 

3) Do wykazu należ y dołą czyć kopię  dokumentu potwierdzają cego posiadane wykształcenie oraz kopię  dokumentu potwierdzają cego, ż e 
karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. biała karta wskazana w wykazie osób została wykonana 
należ ycie. 

 
 
 
 
 
 ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                    
………………………………………….. 
                  (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 



Załą cznik nr 3                                                     

 

Czę ś ć 2 zamówienia 
WYKAZ OSÓB składany w postę powaniu:  

 
 

Wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z terenu 
województwa Warmiń sko-Mazurskiego 

 
 

 
Lp. 

Imię  i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe - 

wykształcenie1) 
Doś wiadczenie zawodowe 2) 

Zakres wykonywanych 
czynnoś ci w przedmiotowym 

postę powaniu 

1 2 3 4 5 

 
 
 

   

 

 

Uwaga: 
1)  W kolumnie „Kwalifikacje zawodowe – wykształcenie” należ y podać informację  o posiadanym wykształceniu. 
2)  Doś wiadczenie należ y podać z taką  szczegółowoś cią , która umoż liwi Zamawiają cemu sprawdzenie spełniania warunku 

okreś lonego w pkt III.  ppkt 1. ogłoszenia, tj. należ y podać informacje o posiadanym doś wiadczeniu w wykonaniu karty ewidencyjnej 
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. białej karty (przedmiot wykonanej karty, podmiot, na rzecz którego karta 
była wykonana, data wykonania). 

3) Do wykazu należ y dołą czyć kopię  dokumentu potwierdzają cego posiadane wykształcenie oraz kopię  dokumentu potwierdzają cego, ż e 
karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. biała karta wskazana w wykazie osób została wykonana 
należ ycie. 

 
 
 
 
 ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                    
………………………………………….. 

                  (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



Załą cznik nr 3                                                     

 

Czę ś ć 3 zamówienia 
WYKAZ OSÓB składany w postę powaniu:  

 
 

Wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z terenu 
województwa Warmiń sko-Mazurskiego 

 
 

 
Lp. 

Imię  i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe - 

wykształcenie1) 
Doś wiadczenie zawodowe 2) 

Zakres wykonywanych 
czynnoś ci w przedmiotowym 

postę powaniu 

1 2 3 4 5 

 
 
 

   

 

 

Uwaga: 
1)  W kolumnie „Kwalifikacje zawodowe – wykształcenie” należ y podać informację  o posiadanym wykształceniu. 
2)  Doś wiadczenie należ y podać z taką  szczegółowoś cią , która umoż liwi Zamawiają cemu sprawdzenie spełniania warunku 

okreś lonego w pkt III.  ppkt 1. ogłoszenia, tj. należ y podać informacje o posiadanym doś wiadczeniu w wykonaniu karty ewidencyjnej 
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. białej karty (przedmiot wykonanej karty, podmiot, na rzecz którego karta 
była wykonana, data wykonania). 

3) Do wykazu należ y dołą czyć kopię  dokumentu potwierdzają cego posiadane wykształcenie oraz kopię  dokumentu potwierdzają cego, ż e 
karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. biała karta wskazana w wykazie osób została wykonana 
należ ycie. 

 
 
 
 
 
 ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                    
………………………………………….. 

                  (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



                                                   Załą cznik nr 3                                                     
 

 

Czę ś ć 4 zamówienia 
WYKAZ OSÓB składany w postę powaniu:  

 
 

Wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków tzw. „białej karty” z terenu 
województwa Warmiń sko-Mazurskiego 

 
 

 
Lp. 

Imię  i nazwisko 
Kwalifikacje zawodowe - 

wykształcenie1) 
Doś wiadczenie zawodowe 2) 

Zakres wykonywanych 
czynnoś ci w przedmiotowym 

postę powaniu 

1 2 3 4 5 

 
 
 

   

 

 

Uwaga: 
1)  W kolumnie „Kwalifikacje zawodowe – wykształcenie” należ y podać informację  o posiadanym wykształceniu. 
2)  Doś wiadczenie należ y podać z taką  szczegółowoś cią , która umoż liwi Zamawiają cemu sprawdzenie spełniania warunku 

okreś lonego w pkt III.  ppkt 1. ogłoszenia, tj. należ y podać informacje o posiadanym doś wiadczeniu w wykonaniu karty ewidencyjnej 
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. białej karty (przedmiot wykonanej karty, podmiot, na rzecz którego karta 
była wykonana, data wykonania). 

3) Do wykazu należ y dołą czyć kopię  dokumentu potwierdzają cego posiadane wykształcenie oraz kopię  dokumentu potwierdzają cego, ż e 
karta ewidencyjna zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, tzw. biała karta wskazana w wykazie osób została wykonana 
należ ycie. 

 
 
 
 
 ……………………………… dnia …………….. 2017 roku    

                                                                                                    
………………………………………….. 

                  (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



Załą cznik nr 4                                                     

 

 

Instrukcja wypełniania kart



Załą cznik nr 5                                                     

 

 
 

Wzór  karty ewidencyjnej zabytków nieruchomych 



 

 

 


