
Uchwała nr 1147/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

Z dnia 6 października 2011 r. 

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie Programu opieki nad zabytkami 
województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 
 
Na podstawie art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 
2003 roku ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.), Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Ogłasza się konkurs na opracowanie Programu opieki nad zabytkami województwa 
wielkopolskiego na lata 2012-2015. 

 
§ 2 

 
Treść ogłoszenia, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, zostanie podana do publicznej 
wiadomości. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

z up. Marszałka Województwa 
Leszek Wojtasiak 

          Wicemarszałek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały nr 1147/2011 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 października 2011 r. 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie Programu opieki nad zabytkami 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 

 

art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na Zarząd Województwa 

obowiązek sporządzania programu opieki nad zabytkami na okres 4 lat. Po uzyskaniu opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków program zostaje przyjęty przez Sejmik 

Województwa.  

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 
 

Leszek Wojtasiak 
          Wicemarszałek 

 



       Załącznik do uchwały nr 1147/2011 
       Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
       Z dnia 6 października 2011 r. 
 
 
 

 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

ogłasza konkurs na opracowanie 

Programu opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 

 

I. Przedmiot ogłoszenia 

Przedmiotem ogłoszenia jest opracowanie dokumentu pn. Program Opieki nad Zabytkami 

Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 w oparciu o ustawy: o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami z  dnia 23 lipca 2003 roku ( Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

 i o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 roku.  

Program Opieki nad Zabytkami Województwa Wielkopolskiego powinien zawierać: 

1) uwarunkowania prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce; 

2) odniesienie problematyki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami do Narodowego 

Programu Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego” na lata 2004-2013 oraz  

 dokumentów programowych Województwa Wielkopolskiego, w szczególności do: 

a) Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

b) Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 

c) Strategii Rozwoju Turystyki w województwie wielkopolskim, 

d) Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2007-2013, 

e) programów opieki nad zabytkami istniejących w województwie wielkopolskim, 

a także do: 

g) Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, 

h) Strategii Budowy i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „e-Wielkopolska”; 

 

3) charakterystykę zasobów dziedzictwa kulturowego Województwa Wielkopolskiego (w tym 

ochronę przyrody i krajobrazu) oraz ocenę stanu zachowania zabytków i propozycje obiektów 

do objęcia ustawową formą ochrony; 

4) charakterystykę obiektów zabytkowych będących w posiadaniu Województwa 

Wielkopolskiego lub jednostek organizacyjnych Województwa;  

5) dokumentację fotograficzną najcenniejszych zabytków; 



6) analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla środowiska kulturowego 

województwa wielkopolskiego (SWOT); 

7) cele, priorytety i kierunki działań Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 ze szczególnym uwzględnieniem: 

 

a) ochrony zabytków materialnych i opieki nad zbytkami materialnymi, 

b) zintegrowania ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz środowiska 

przyrodniczego, 

c) zachowania ciągłości regionalnego dziedzictwa, 

d) efektywnego zarządzania dziedzictwem kulturowym prowadzącym do wzrostu 

atrakcyjności regionu, 

e) promocji dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia mechanizmów włączających 

dziedzictwo kulturowe w nowoczesny obieg gospodarczy, 

f) harmonijnego łączenia walorów dziedzictwa kulturowego z jego funkcjami współczesnymi, 

g) edukacji i społecznego zaangażowania na rzecz dziedzictwa kulturowego; 

 

8) Źródła finansowania Programu Opieki nad Zabytkami województwa wielkopolskiego na 

lata 2012-2015; 

9) Wskaźniki realizacji celów Programu Opieki nad Zabytkami Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2012-2015. 

 

II. Oferenci 

W konkursie mogą wziąć udział oferenci dysponujący niezbędną wiedzą oraz 

doświadczeniem w tworzeniu dokumentów o charakterze  programowym w zakresie opieki 

nad zabytkami. Dopuszcza się udział podmiotów gospodarczych oraz organizacji 

pozarządowych. Ponadto oferent lub osoby przez niego zatrudnione lub z nim współpracujące 

powinny wykazać się autorstwem lub współautorstwem co najmniej 2 programów w zakresie 

opieki nad zabytkami. 

 

III. Oferta  

Pisemna oferta, poza oświadczeniem o woli sporządzenia Programu opieki nad zabytkami 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015, powinna zawierać: 

1. Dane dotyczące oferenta: 



a) wykaz osób zamierzających wziąć udział w opracowaniu Programu opieki nad 

zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania tego zadania, o których mowa w 

części II ogłoszenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (dane 

według wzoru: imię i nazwisko/ tytuł naukowy z podaniem dziedziny/ tytuły 

wykonanych opracowań programowych opieki nad zabytkami/ zakres czynności przy 

opracowywaniu Programu opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na 

lata 2012-2015/ relacja jaka łączy te osoby z Oferentem); 

b) wykaz co najmniej 2 opracowań o charakterze programowym z zakresu opieki nad 

zabytkami, o których mowa w części II ogłoszenia wraz z dokumentami 

potwierdzającymi należyte wykonanie ujętych w wykazie opracowań; 

c) oryginał, bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem wykonana przez 

oferenta, odpisu z odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego albo 

zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

(sporządzone co najwyżej 30 dni przed dniem złożenia oferty); 

2. Dane dotyczące oferty: 

a) szczegółowy opis koncepcji opracowania, o którym mowa w części I ogłoszenia, 

b) kosztorys realizacji opracowania nie przewyższający kwoty 40 000 złotych, 

c) harmonogram realizacji opracowania przewidujący termin zakończenia zadania nie 

później niż 4 maja 2012 r., 

d) metodologia opracowania, tj. sposób poszukiwania i gromadzenia danych 

niezbędnych do opracowania Programu opieki nad zabytkami województwa 

wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz wskazanie źródeł pozyskiwania danych do 

tego opracowania.   

 IV. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 listopada 2011 r., do godziny 15.30 w 

Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań pokój 25 lub przesłać pocztą. Za datę 

złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu. 

V. Kryteria oceny ofert 

1. Wybór oferty, spełniającej wymagania formalne, dokonany zostanie przez powołaną przez 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego Komisję na podstawie niżej przedstawionych 

kryteriów: 



Nazwa kryterium Waga 

A. Cena 60% 

B. Szczegółowy opis koncepcji opracowania 30% 

C. Metodologia 10% 

 

Oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznie za poszczególne kryteria uznana 

zostanie za najkorzystniejszą. 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego – sposób oceny ofert 

1) Kryterium A tj. cena brutto. Ocena w tej kategorii będzie dokonywana w następujący 

sposób: 

oferowana cena brutto rozpatrywanej oferty ×100×60% 

Wynik działania stanowi liczbę punktów uzyskanych dla kryterium A. 

 

2) Kryterium B, tj. szczegółowy opis koncepcji opracowania, uwzględniający zagadnienia 

określone w części I ogłoszenia. 

Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny wszystkich ofert przyznając im 

punkty w skali od 1 do 10. Przyznane przez poszczególnych członków Komisji punkty dla 

danej oferty zostaną zsumowane. Ostateczna liczba punktów uzyskanych dla kryterium B 

obliczana będzie w następujący sposób: 

- oferta, która uzyska największą ilość punktów od członków Komisji, a tym samym w 

najwyższym stopniu będzie spełniała oczekiwania Zamawiającego, otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Uzyskane w ten sposób 

punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium. Wynik działania stanowić będzie finalną 

liczbę punktów uzyskanych dla kryterium B. 

3) Kryterium C, tj. metodologia, oceniana będzie w następujący sposób: 

Zamawiający oceniać będzie proponowaną przez Oferenta metodologię obejmującą opis 

sposobów gromadzenia danych, poszukiwania i gromadzenia informacji potrzebnych do 

opracowania Programu Opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2012-

2015 oraz wskazanie źródeł pozyskiwania danych do tego opracowania (uwzględniając ilość i 

jakość proponowanych źródeł pozyskiwania danych), a także wykazanie zgodności Programu 

Opieki nad zabytkami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2015 z innymi 

dokumentami strategicznymi i programowymi (krajowymi, regionalnymi i lokalnymi). 

Każdy z członków Komisji dokonuje indywidualnej oceny wszystkich ofert przyznając im 

punkty w skali od 1 do 10. Przyznane przez poszczególnych członków Komisji punkty dla 



danej oferty zostaną zsumowane. Ostateczna liczba punktów uzyskanych dla kryterium C 

obliczana będzie w następujący sposób: 

- oferta, która uzyska największą ilość punktów od członków Komisji, a tym samym w 

najwyższym stopniu będzie spełniała oczekiwania Zamawiającego, otrzyma 100 punktów. 

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Uzyskane w ten sposób 

punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium. Wynik działania stanowić będzie finalną 

liczbę punktów uzyskanych dla kryterium C. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Wybór oferty nastąpi w terminie  30 dni od daty końcowej składania ofert, który stanowi 

jednocześnie termin związania oferenta ofertą. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 30 dni od daty końcowej składania ofert. 

3. Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproponowane zawarcie 

odpowiedniej umowy o opracowanie Programu opieki nad zabytkami województwa 

wielkopolskiego na lata 2012-2015. 

VI. W trakcie przebiegu konkursu wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem 

telefonu 61-854 18 78 lub 61-854 16 92. 
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