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FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 30 000 €. 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA 

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW 

 

 

Sprawę prowadzi: Paulina Koń,  tel./faks 17 853 24 45, e-mail: pkon@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie usługi konserwacji 809 negatywów szklanych. 

2. Wykonanie kopert ochronnych i pudeł do przechowywania negatywów. 

3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 

4. Transport negatywów wraz z zapewnieniem opakowań do transportu. 

 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                       (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: 

Ad. 1 Wykonanie usługi konserwacji 809 sztuk negatywów szklanych pochodzących               

z Zakładu Fotograficznego Edwarda Janusza w Rzeszowie, datowanych na okres od lat 90. 

XIX w. do lat 30. XX w.  

Opis negatywów (formaty i ilości): 

4,5 cm x 6 cm – 42 sztuki 

6 cm x 9 cm – 478 sztuk 

6 cm x 16 cm – 3 sztuki 

7 cm x 10 cm – 5 sztuk 

8 cm x 8 cm – 17 sztuk 

9 cm x 12 cm – 237 sztuk 

12 cm x 16 cm – 26 sztuk 

13 cm x 18 cm – 1 sztuka 

RAZEM: 809 negatywów szklanych w formatach od 4,5 cm x 6 cm do 13 cm x 18 cm. 

 

Większość negatywów jest zakurzona i zabrudzona, 4 negatywy są pęknięte, na dużej części 

negatywów widoczne są wysrebrzenia, na niektórych widoczne są miedziowe naloty. 

Prawie wszystkie są opakowane w oryginalne, tekturowe pudełka. 
 

Oferowana cena brutto następujących procesów w odniesieniu do pojedynczego negatywu: 

- oczyszczanie mechaniczne z powierzchniowych zabrudzeń wszystkich stron negatywu - cena brutto 

wynosi …………………..… (słownie…………….…………………………..……….złotych brutto), 

- oczyszczenie chemiczne negatywu wraz z usunięciem miedziowych nalotów  - cena brutto wynosi 

…………………..…….(słownie…………….…………………………..……….złotych brutto), 



 

 2 

- podklejenie odspojeń emulsji od szklanego podłoża - cena brutto wynosi…………………………..... 

(słownie…………….……………………….…..……….złotych brutto), 

- zdublowanie pękniętego negatywu na dodatkową warstwę szkła - cena brutto wynosi……………….. 

(słownie…………….…………..………………..……złotych brutto). 

 

Ad. 2 Wykonanie kopert ochronnych i pudeł do przechowywania negatywów: 

- wykonanie kopert ochronnych z bawełnianego papieru (z certyfikatem PAT) osobno dla 

każdego negatywu szklanego, 

Oferowana cena brutto wykonania jednej koperty ochronnej do przechowywania negatywów            

(w formatach według opisu negatywów) wynosi..…………………..…………... 

(słownie…………….……………………..……….złotych brutto). 

 

- wykonanie pudeł do przechowywania negatywów (pudła bezkwasowe i papiery                          

z certyfikatem PAT) wraz z oryginalnymi pudełkami, uwzględniających bezpiecznie 

przechowywanie w nich negatywów (mają być przechowywane pionowo, gdzie podstawę 

stanowi dłuższy bok negatywu). 

Oferowana cena brutto wykonania jednego pudła do przechowywania negatywów wraz                       

z oryginalnymi pudełkami wynosi ………………………… (słownie…………….……………… 

…………….………………..….złotych brutto). 

 

Ad. 3 Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. 
 

Oferowana cena brutto wykonania dokumentacji konserwatorskiej negatywów wynosi……………... 

(słownie………….………….…………………………..……….złotych brutto). 

 

Ad. 4 Transport negatywów wraz z zapewnieniem opakowań do transportu. 

Transport negatywów z zapewnieniem opakowań do transportu, w celu przeprowadzenia prac 

konserwatorskich, z siedziby Zamawiającego do pracowni konserwatorskiej oraz po 

konserwacji zwrot  negatywów do siedziby Zamawiającego. 

 

Oferowana cena brutto transportu (odbiór negatywów oraz po konserwacji ich zwrot) wynosi 

…………..…….….. (słownie…………………………………………………..……….złotych brutto). 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 

30 sierpnia 2019 – zakończenie konserwacji całości, przy założeniu, że konserwacja 

rozpocznie się około połowy kwietnia 2019 r., 

b) warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury bądź rachunku, 

c) okres gwarancji – 3 lata, 

d) ....................................................................................................................................................... 



 

 3 

3. Oświadczam, że: 

 posiadam odpowiednie umiejętności, uprawnienia, zaplecze techniczne i materiały do 

wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

 w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, e-mailem) na Formularzu Oferty do 

dnia 5.04.2019 r. (piątek) do godz. 17.00. 
 

*) niepotrzebne skreślić 

 

................................dn. ............................                           ........................................................... 
podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 

      

 

 

 

 

 
                                                                    (pieczęć Wykonawcy)  


