Załącznik nr 1
Opis warunków i przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego
na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowych organów w kościele pw.
św. Wojciecha w Gawłuszowicach.”,
1. Opis przedmiotu zamówienia :
Projekt pn.: „Renowacja i konserwacja zabytkowych organów w kościele pw. Św. Wojciecha
w Gawłuszowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „ Zachowanie dziedzictwa
lokalnego”.
Roboty w ramach przedmiotowego zadania obejmują:
1. POMIAR WYSKOŚCI STROJU WZORCOWEGO W OKREŚLONEJ
TEMPERATURZE ORAZ CIŚNIENIA POWIETRZA W MIECHU I DEMONTAŻ
ORGANÓW – CZĘŚĆ INSTRUMENTALNA.
2. OCZYSZCZENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW ORGANÓW.
3. PRACE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI NOŚNEJ ORGANÓW.
4. PRACE PRZY ELEMENTACH KONSTRUKCJI NOŚNEJ ORGANÓW.
5. PRACE PRZY SYSTEMIE POWIETZRNYM .
6. PRACE PRZY WIATOWNICACH .
7. PRACE PRZY APARACIE BRZMIENIOWYM ( PISZCZAŁKACH).
8. KOREKTA STATYKI SZAFY ORGANOWEJ I MONTAŻ ELEMENTÓW
INSTRUMENTU.
9. PODŁĄCZENIE SYSTEMU POWIETRZNEGO, REGULACJA CIŚNIENIA I
KONTROLA SZCZELNOŚCI.
10. PODŁĄCZENIE MECHANIKI GRY I REJESTRACJI.
11. WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEBIEGU PRAC ORGANMISTRZOWSKICH
I KONSERWATORSKICH.
12. TRANSPORT ELEMENTÓW OGRANÓW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, opis organów.
Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy
własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia,
a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych.
Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, p[osiadać
odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe.

2. Warunków wykonania zamówienia:
a) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do
zapoznania się z terenem;
b) Bieżące sprzątanie i usuwane odpadów z terenu prac;
c) Naprawę lub wymianę uszkodzonych w trakcie wykonania prac istniejących obiektów
lub przedmiotów.
d) Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizacji zamówienia należytej
staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do
jego wykonania;
e) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszystkie prace związane z przedmiotem
zamówienia były wykonywane z materiałów własnych;
f) Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu po wykonaniu zamówienia.

3. .
Zamawiający nie przewiduje zaliczkowania materiałów i robót.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od daty
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
5. Miejsce i termin złożenia ofert
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty.
b) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączoną
dokumentację techniczną i przedmiar robót.
Tabele elementów scalonych należy sporządzić wg załączonego wzory.
c) ofertę należy złożyć do 15 styczeń 2019 r. do godz. 12.00 , w siedzibie zamawiającego
Parafia pw. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach 39-307 Gawłuszowice 2 tel; 500794939 .
d) oferta winna być przesłana za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście do
siedziby zamawiającego.
6. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %
7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) aktualne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia o przynależności Kierownika
Budowy do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w danym kraju.
8. Osoba prowadząca sprawę Wiesław Cebula .
………………………………………….....
Zatwierdzam ( kierownik zamawiającego)

Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy.
2. Przedmiar robót.
3. Tabela elementów scalonych
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