
Szanowni Paostwo, 

 

Wojskowe Biuro Historyczne poszukuje wykonawcy, który podejmie się konserwacji 7 albumów. 

 

Odpowiedź na wszelkie zapytania można uzyskad pod numerem telefonu 261 813 883 lub 261 813 

316. Zainteresowanych wykonaniem usługi proszę o przesłanie ofert do dnia 10.09.2020 r. na e-mail 

wbh.zbiory@ron.mil.pl, faks 261 813 749 lub adres WBH ul. Pontonierów 2a; 00-910 Warszawa. 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

 Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację  (siedmiu) albumów, w tym również usługi 

introligatorskie. 

 

II. Zakres prac: 

 

Legenda: 

 

1 - Rozwarstwienie 

 

2 – Przedarcie 

 

3 – Ubytki 

 

4 – niewłaściwe naprawy 

 

5 – Karta do wyprasowania 

 

6 – Brzegi do wzmocnienia – narożniki. 

 

7 – Resztki papieru i kleju, zabrudzenia 

 

8 – Fotografia do podklejenia 

 

9 – Efekt silver mirror 

 

10 – Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne 

 

11 – Odkwaszenie karty 

 

12 – Wymiana oprawy 

 

13 – Zmiana kolorystyczna fotografii 

 

14 – Fotografia wystająca poza krawędź karty 

 



15 – Załamany narożnik 

 

16 – Przebijanie materiałów piśmienniczych 

 

17 – Deformacja 

 

18 – Załamania 

 

19 – Nałożone na siebie fotografie 

 

20 – Wymiana karty 

 

  

 

Album nr 131-XVII: 

 

a)      zawiera  23  karty o wymiarze 29  x 20 cm 

 

b)      zawiera 100  fotografii o wymiarach od 7,5 x 5,5 cm do 17,2 x 13 cm. 

 

  

 

Zabiegi introligatorskie do wykonania: 

 

Pudło archiwizacyjne: 

 

- Wykonanie pudła ochronnego pod album 

 

Oprawa: 

 

- wymiana oprawy, wytłoczenie na oprawie napisu: Album nr 131-XVII. 

 

Zabiegi konserwatorskie do wykonania: 

 

Karty: 

 

- oczyszczenie mechaniczne i chemiczne wszystkich kart, 

 

- wzmocnienie brzegów, 

 

- uzupełnienie przekładek, 

 

- uzupełnienie ubytków, 

 

- odkwaszenie kart 



Fotografie: 

 

- oczyszczenie, usunięcie efektu silver mirror, 

 

- podklejenie fotografii. 

 

 

III. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania i zwrotu przedmiotu zamówienia na własny koszt na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli WBH i 

Wykonawcy. 

Wykonawca oświadczy, że bierze całkowitą odpowiedzialnośd za powierzone materiały i dołoży 

wszelkiej staranności, aby zapewnid zwrot materiałów wyjściowych w nienaruszonym stanie. 

Materiały, którymi posłuży się Wykonawca powinny byd pierwszego gatunku, spełniad wszelkie 

normy obowiązujące odnośnie tego typu materiałów (bezkwasowe itp.). 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji konserwatorskiej  

(w tym pełnych opisów przedmiotów zamówienia, przeprowadzonych zabiegów  

i zaleceo) przy użyciu własnych nośników, a także do przeprowadzenia identyfikacji techniki 

wykonania poszczególnych odbitek fotograficznych oraz badao odczynu pH kart przed konserwacją – 

odkwaszaniem. 

Wykonawca powinien określid w ofercie termin realizacji zamówienia. 

Oferta powinna uwzględniad wycenę pracy (w tym również poszczególnych albumów), 

pudeł/opakowao ochronnych, jak i ubezpieczenia materiałów na czas ich podróży i pobytu poza 

siedzibą WBH. 

  

 

IV. Informacje dodatkowe: 

 

Informuję, że przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, 

ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. 

Zapytanie służy rozeznaniu rynku na wykonanie poniższej usługi. 

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o przeszkodach  

w realizacji usługi. 

Wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi i dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby 

WBH pokrywa Wykonawca. 

WBH zastrzega sobie możliwośd negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie 

szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia. W trosce 

o zapewnienie wysokiej jakości usługi WBH zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do 

wyjaśnienia treści złożonej oferty. W przypadku wyjaśnieo, które wg. WBH nie zapewnią wysokiej 

jakości usługi, WBH zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty. 

WBH zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru 

oferty bez podawania przyczyny i zwrotu ewentualnych kosztów sporządzenia oferty. 

WBH oczekuje od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia, należytej staranności, 

najwyższej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania. 


