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OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMOWIENIU 

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: I III I III III 

Nazwa: | BEN 3832/2021 P 
ka MA s... Aaproaa koo lidea...... Mone. Mom... 

adres: 

zaeoyzozwycjii DWCSZ | ORC CTS 
nr tel.: .....A X. a A AO ZOO aziiiiaiiiiaziziziaiazzziziaiazzzizi: 
PAX. uuu a aaa aaa aaa nana waz aa taaak aira aka aaa aaa aaa aaa aaa aaa kaka aaa aa aaa aaaaaaa aaa 

e-mail: ..... jada) Maz awa... pl Gee AO AGARZE AGA 

informuje 

o planowanym udzieleniu zamówienia pn.: 
AAA. RaNADOKŁ „2. BNCAŁAAAsa. | PODA0AkOb4 a). obeap: anta. Bleuazulo ro 

daeroewe o4 O. Loaaala c gey Beep... MAMILAK OSY 2 zyj dolna. GA. DAHCRIDN"C 
„MAL. eat... Bnehnieę ..„basłne. krogoa|a rwreg0. 13. NOCNA naa anna 

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, 37d 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: LOPEZ ŻY” NA do godz.:..../. AO aaa 
Wnioski można składać osobiście, mailem lubfaxem — 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. 
PROBOSZCZ 
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