
FUNDA 
POBLISKIE MIEJSCA PAMIĘCI 
AUSCHWITZ - BIRKENAU 
32-620 Brzeszcze ul.Bór 67 

NIP:041-24-35-805 REGON 122876574 
KRS: 0000454495 

nel 
/pieczęć/ 

znak sprawy: 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU 
na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie 
/procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert! 

Właściciel lub posiadacz zabytku - Zamawiający: 
Nazwa: 

Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau 
adres: ul. Bór 67, 32-620 Brzeszcze 
nr tel.: 889 805 248 
fax.:...... "p SEKS 3 43 BAGGSAE 45 Kika a 9 warna da 4 oO EFR Ę WAIROYE EĘ IA WIERZY ZAW ŁRJOKEGA U ŁA A maamanaaaza parowa 
e-mail: fpmpQ auschwitz-podobozy.org 

informuje 
o planowanym udzieleniu zamówienia pn.: 

"OŚWIĘCIM, drewniany budynek SS Kiiche/Kantine ul. Kolbego 2 - remont 
konserwatorski — Etap IV — zabezpieczenie fundamentów” 

Procedura udzielenia nin. zamówienia realizowana jest w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą 
konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) 
finansowanych ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 
w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach. 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych i uprawnionych wykonawców tego 
rodzaju prac do złożenia wniosku do udziału w przedmiotowym konkursie. 
Wykonawca prac winien posiadać stosowne kwalifikacje wymagane dla osób zatrudnionych przy 
zabytkach wpisanych do rejestru określone w art. 37a, 37b, 37c, 374 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 710) zgodne z 
rodzajem prac będących przedmiotem zamówienia. 

Termin złożenia wniosku: 25.06.2021r. do godz.: 15:00 
Wnioski można składać osobiście (po uzgodnieniu telefonicznym), mailem na adres 
fpmpQauschwitz-podobozy.org — decyduje data złożenia wniosku. Wnioski złożone po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

W treści wniosku należy podać dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, 
na który Zamawiający prześle formalne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 
zamówienia. 
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data i podpis Zamawiającego


