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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 
ruchomych: 

1) zterenu działalności Delegatury WUOZ w Tarnowie — wykonanie 38 kart: 
- Pomnik Niepodległości w Wojniczu, 

- Kapliczka słupowa z krzyżem (gmina Mędrzechów), 
- Kapliczka z figurą św. Józefa (gmina Szerzyny) 

- Wyposażenie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Mędrzechowskiej, 
- 20 nagrobków z kwatery V na Starym Cmentarzu w Tarnowie 

2) zterenu działalności WUOZ. w Krakowie — wykonanie 30 kart 
- wyposażenie Pracowni Graficznej ZPAP 

3) zterenu działalności Delegatury WUOZ w Nowym Sączu — wykonanie 212 kart: 
-wyposażenie kościoła pw. św. Stanisława Biskupa, Wilczyska (46) 

- wyposażenie kościoła pw. Nawiedzenia NMP, Nawojowa (16) 

- wyposażenie kościoła pw. Wniebowzięcia MB, Barcice (22) 

- wyposażenie kościoła pw. Bożego Ciała, Biecz (41) 

- wyposażenie kościoła pw. ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Dobra (36) 
- wyposażenie kościoła, Bazylika Mniejsza Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Grybów (12) 

- wyposażenie kościoła pw. Św. Marcina Biskupa, Czarny Potok (23) 
- dzwony kościelne, Jodłownik, Barcice, Stary Sącz, Tymbark, Żeleźnikowa, Krużlowa, Góra św. Jana, 
Librantowa, Powroźnik, Rożnów, Tęgoborze, Tylicz (16) 

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 mr 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. Matepolakk   


