
GMINA ZŁOTA 
ul. Sienkiewicza 79 

28-425 Złota 

woj, święłokrzyskie, pow. pińczowski 

i 	{a,,,,,41 3561648  
Złota dnia 2019-10-30 

(pieczęć  zamawiającego) 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Zamawiający: Gmina Złota 

Przedmiot zamówienia: 

Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota 

kod CPV — 79900000-3 różne usługi branżowe i podobne 
79971000-1 - usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze, 
79971200-3 — usługi zszywania ksiąg 

Opis wymagań:  

1) Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację  ksiąg dawnych, będących w zasobach 
Urzędu Stanu Cywilnego Złota , w ilości 2 szt.: 

księga 1 o wymiarach 35 x 22 cm — 246 kart; 
księga 2 o wymiarach 34 x 22 cm — 240 kart; 

2) Konserwacja i renowacja ma polegać  między innymi na: 
podklejeniu porwanych kartek, oczyszczenie kart z nagromadzonego kurzu i brudu, 

demontaż  bloku, usunięcie starych napraw i podklejeń  (wykonanymi taśmami 
samoprzylepnymi lub papierem), kąpielach wodnych kart oraz wzmocnieniu strukturalnym (tylko 
jeżeli jest to konieczne oraz możliwe ze względu na wodoodporność  atramentu), 	naprawa 
zniszczeń  mechanicznych (przedarć, pęknięć, ubytków) z wykorzystaniem papierów 
i bibułek japońskich (bądź  masy papierowej), prostowanie kart, wykonanie nowej oprawy, 
wykonaniu wklejek z papieru bezkwasowego w kolorze ecru. Kolor powinien być  taki jak 
w księdze. 

3) Stopień  zużycia każdej księgi ocenia się  szacunkowo od 20% do 60 %. 
4) Renowacja ma być  dokonana zgodnie z zasadami konserwacji ksiąg dawnych. 
5) Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiednich materiałów konserwatorskich, w tym 

w szczególności papieru bezkwasowego i kleju bezkwasowego. 
6) Po dokonaniu renowacji Wykonawca-konserwator powinien dostarczyć  wraz z księgami protokół  

wykonanych prac konserwatorsko-renowacyjnych. 
8) Zakres zamówienia osobisty odbiór ksiąg z siedziby Zamawiającego oraz ich osobiste 

dostarczenie po wykonaniu usługi do siedziby Zamawiającego, pod adres ul. Parkowa 18, 
28-425 Złota. 



4. Termin realizacji zamówienia: do 23-12-2019 r. 
5. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert 
6. Inne istotne warunki zamówienia: 

Sposób przygotowania oferty. 
Ofertę  sporządzić  należy na formularzu ofertowym w języku polskim, w formie pisemnej, na 
maszynie, komputerze, lub długopisem. Oferta winna być  podpisana przez osobę  
upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą  na 
kopercie należy umieścić  napis,, OFERTA - Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych 
dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota 

Ofertę  można złożyć  osobiście u zamawiającego, pocztą, faksem pod nr. 41 3561648 lub 
pocztą  elektroniczną  na adres osiecki(&,gminazlota.pl  

7. Miejsce i termin złożenia oferty. 
Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota - pok. Nr 8 sekretariat 
Ofertę  złożyć  należy do dnia 12-11-2019 r. godz. 12" 

8. Prawa Zamawiającego: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość  wprowadzenia modyfikacji do Zaproszenia. 
O każdej zmianie Zamawiający będzie informował  Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury wyboru Wykonawcy bez 
podania przyczyny. 
Zamawiający ma prawo do złożenia pytań  uzupełniających do złożenia ofert. 

9. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia 
Jolanta Fichtel - Kierownik USC tel. 41 3561627 

10. Warunki płatności: 

Wynagrodzenie zostanie wypłacone po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia za 
faktycznie wykonaną  usługę  w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT lub rachunku, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania 
zamówień  o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której 
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień  

(*)— niepotrzebne skreślić  



FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa firmy 	  

Adres: 	  

Tel/fax 

NIP • 	 

Osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy: 

W związku z zaproszeniem do złożenia oferty na: Usługi konserwacji i renowacji ksiąg dawnych 
dla Urzędu Stanu Cywilnego Złota 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Lp. Asortyment Cena 
netto VAT Cena 

brutto 

1 księga 1 o wymiarach 35 x 22 cm — 246 kart; 

2 księga 2 o wymiarach 34 x 22 cm — 240 kart 

Łączna wartość  zamówienia 

(słownie • 	  

	  zł.) 

2. Oświadczamy, że uważamy się  za związanymi niniejszą  ofertą  do 22-11-2019 r. 

Oświadczamy ze dysponujemy potencjałem technicznym oraz wiedzą  niezbędną  do 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Miejscowość  i data 	 Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń  woli w imieniu Oferenta 

Regon 	  
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