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OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia w całości lub 
części w zależności od sytuacji w kraju oraz sytuacji finansowej Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków. 

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie 
adres: ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków 

adres e-mail: zpubliczne(Qwuoz.malopolska.pl 

informuje 
o planowanym udzieleniu zamówień na następujące zakresy/rodzaje/części dokumentacji: 
wykonanie dokumentacji konserwatorskiej - wykonanie kart ewidencyjnych zabytków 
nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

z terenu działalności Delegatury WUOZ w Nowym Targu- aktualizacja wojewódzkiej 
ewidencji (wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów wg dokumentacji fotograficznej 
WUOZ, ewentualne zaproponowanie obiektów do wpisu, po obradach komisji WUOZ: 
wykonanie kart dla wskazanych obiektów) dokumentacja fotograficzna dla 545 obiektów 
(miasto Zakopane) 

z terenu działalności Delegatury WUOZ w Tarnowie — aktualizacja wojewódzkiej ewidencji 
(wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów wg dokumentacji fotograficznej WUOZ, 
ewentualne zaproponowanie obiektów do wpisu, po obradach komisji WUOZ: wykonanie kart 
dla wskazanych obiektów) dokumentacja fotograficzna dla 41 obiektów (Gmina Szczucin), 
z terenu działalności Delegatury WUOZ w Tarnowie — aktualizacja wojewódzkiej ewidencji 
(wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów wg dokumentacji fotograficznej WUOZ, 
ewentualne zaproponowanie obiektów do wpisu, po obradach komisji WUOZ: wykonanie kart 
dla wskazanych obiektów) dokumentacja fotograficzna dla 6 obiektów (Tarnów, Żabno, 
Szczucin, Dabrowa Tarnowska) 

z terenu działalności Delegatury WUOZ w Tarnowie — aktualizacja wojewódzkiej ewidencji 
(wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów wg dokumentacji fotograficznej WUOZ, 
ewentualne zaproponowanie obiektów do wpisu, po obradach komisji WUOZ: wykonanie kart 
dla wskazanych obiektów (schrony, bunkry) ) dokumentacja fotograficzna dla 22 obiektów 
(Gmina Drwinia, gmina Czchów) 

z terenu działalności WUOZ w Krakowie — aktualizacja wojewódzkiej ewidencji (wykonanie 
dokumentacji fotograficznej obiektów wg wykazu, ewentualne zaproponowanie obiektów do 
wpisu, po obradach komisji WUOZ wykonanie kart dla wskazanych obiektów) dokumentacja 
fotograficzna dla 377 obiektów (gminy: Klucze (44), Bolesław (74), Bukowno (81), Wieprz 
(64), miasto Olkusz (114)) 

z terenu działalności Delegatury WUOZ w Nowym Sączu — aktualizacja wojewódzkiej 
ewidencji (wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów wg wykazu, zaproponowanie 
obiektów do wpisu, po obradach komisji WUOZ wykonanie kart dla wskazanych obiektów) 
dokumentacja fotograficzna dla 72 obiektów (Gmina Sękowa) 

z terenu działalności Delegatury WUOZ w Nowym Sączu — aktualizacja wojewódzkiej 
ewidencji (wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów wg wykazu, zaproponowanie 
obiektów do wpisu, po obradach komisji WUOZ wykonanie kart dla wskazanych obiektów) 
dokumentacja fotograficzna dla 370 obiektów (miasta i gminy Stary Sącz) 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców tego rodzaju prac do 
złożenia oferty udziału w postępowaniu dot. udzielenia zamówienia w całości lub we 
wskazanych częściach.



Termin złożenia oferty: 23.07.2021 r. do godz.: 13:00. 
Ofertę należy złożyć przesyłką pocztową, za pośrednictwem kuriera lub pocztą elektroniczną — 
decyduje data wpłynięcia. Oferty wysłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
W treści wniosku należy podać nr telefonu oraz dokładny adres pocztowy i adres poczty 
elektronicznej, na który Zamawiający prześle formalne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 
zamówienia wraz z uszczegółowioną specyfikacją. 
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