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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 
Gmina Prószków zaprasza do składania ofert na: Opracowanie Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji 
Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji). 
 
 
I. Zamawiający: 
Gmina Prószków 
ul. Opolska 17 
46-060 Prószków 
Tel. (77) 401-37-00 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Prószków (posiadamy ok. 130 
zabytków nieruchomych). Zgodnie z par. 17. ust. 1 Rozporządzenia MKiDN z 26 maja 2011 w 

sprawie prowadzenia rejestracji zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę 

niezgodnie z prawem. 
 

2. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 – 2022 dla Gminy 
Prószków wraz z kompletem dokumentów formalno – prawnych , tj. Uzgodnieniem z 
Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; Projektem Uchwały zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa, a szczególnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). 
- Program winien być sporządzony w formie opisowej i graficznej, w tym obszary i obiekty 
objęte programem wskazane na mapie ewidencyjnej. 
- Program winien być sporządzony w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku pamięci. 
- Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami 
prawa: 
a. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), 
b. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 w sprawie 
prowadzenia rejestru Zabytków Krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 
(Dz. U. Nr 113 poz. 661), 
c. Instrukcja opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych 
wydanej przez Narodowy instytut Dziedzictwa w Warszawie. 

 



Gminny Program Opieki nad Zabytkami powinien zawierać: 
• Podstawy prawne opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
• Uwarunkowania prawne Ochrony i Opieki nad Zabytkami w Polsce. 
• Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego. 
• Strategiczne cele polityki państwa w zakresie Ochrony Zabytków i Opieki nad 
Zabytkami. 
• Relacje gminnego Programu Opieki nad Zabytkami z dokumentami wykonanymi na 
poziomie województwa i powiatu. 
• Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego: 
- Relacje Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami z dokumentami wykonanymi na 
poziomie gminy – analiza dokumentów programowych gminy. 
 - Charakterystyka zasobów i analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy: 

a. Zarys historii obszaru gminy, 
b. Krajobraz kulturowy, 
c. Zabytki nieruchome, 
d. Zabytki archeologiczne, 
e. Zabytki w zbiorach muzealnych i innych, 
f. Dziedzictwo niematerialne, 

- Zabytki objęte prawnymi formami ochrony, 
- Zabytki w gminnej ewidencji zabytków, 
- Zabytki o najwyższym znaczeniu dla gminy, 
• Ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy, analizę szans i zagrożeń. 
• Założenia programowe: 

a. Priorytety programu opieki nad zabytkami. 
b. Kierunki działań programu opieki. 
c. Zadania programu opieki. 

• Instrumenty realizacji programu opieki nad zabytkami. 
• Zasady oceny realizacji programu opieki nad zabytkami 
• Źródła finansowania programu opieki nad zabytkami. 
• Realizację i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków. 
• Treść Programu Opieki nad Zabytkami musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków. W przypadku niezatwierdzenia Programu z powodu błędów formalnych i 
merytorycznych, Oferent musi poprawić przedmiotowe opracowanie, aż do jego ostatecznego 
zatwierdzenia. 
• Opracowanie winno uwzględniać: „Gminny Program opieki nad zabytkami –poradnik 
merytoryczny” wdany przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 
 
Ewidencja w formie elektronicznej winna zawierać: 

- Dwa poziomy dostępności (aplikacja do aktualizacji dostępna po zalogowaniu oraz 
ogólnodostępna mapa zabytków) 
- Automatyczne generowanie Karty Gminnej Ewidencji Zabytków 
- Publiczne wyświetlanie informacji o obiektach widniejących w rejestrze Gminnej Ewidencji 
Zabytków na podkładzie mapowym, 
- Wyświetlanie informacji opisowych oraz zdjęć na mapie, 



- Generowanie raportów dla obiektów widniejących w rejestrze, 
- możliwość aktualizacji danych z zakresu atrybutów gromadzonych w Karcie Gminnej 
Ewidencji Zabytków 
- Uzupełnianie (aktualizowanie) Programu o nowe obiekty 
- Wyszukiwanie i sortowanie obiektów po konkretnym atrybucie – np. miejscowości, funkcji, 
numerze adresowym 
 
Zgodność: 

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017 
poz. 2187 ze zm.) 
-Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 
prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 
(Dz. U. 2011 nr 113 poz.661 ze zm). 
 

Wykonawca zobowiązany jest: 
a.  przedłożyć w następujących ilościach: 
- 2 egzemplarze w formie drukowanej, oprawionej i zbindowanej 
- 1 egzemplarz w formie elektronicznej edytowalnej w pliku o rozszerzeniu „.doc” zapisanym 
na nośniku pamięci przenośnej typu płyta CD, DVD lub USB – pendriv’e 
 
b. wdrożyć aplikację na stronie internetowej Zamawiajacego 
 
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego: 

Cena: waga kryterium 100% 
 
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 
- oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień zawodowych, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
 
Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej: 

 Cena wskazana w ofercie musi: 
a. być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli 

występuje; 
b. uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się 
wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania 
ofertą). 
 
5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 



a. ofertę cenową należy złożyć w terminie do 31.10.2018 w siedzibie Zamawiającego, w 
Urzędzie Gminy Prószków ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. 

b. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie 
będzie rozpatrywana. 

c.  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy; 

b. Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn. 
 

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kinga Montak nr tel. 77/401-
37-39, Joanna Łubińska-Wójcik nr tel. 77/401-37-30 
 
 

          Z up. Burmistrza  
   Joanna Łubińska – Wójcik  
 Kierownik Referatu Inwestycji  
Urzędu Miejskiego w Prószkowie  

 


