
 
 

 I N S T Y T U T  P A M I Ę C I  N A R O D O W E J                
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
                
  Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gdańsku zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie, zgodnie 
z załączoną dokumentacją oraz gotowym modelem gipsowym tablicy pamiątkowej, odlewu 
w brązie tablicy metodą traconego wosku (wraz z pełnym zakresem prac cyzelerskich wraz 
z  patynowaniem, aby uzyskać maksimum czytelności kompozycji literniczej i tekstu - jasne, 
polerowane litery na ciemnym patynowanym fakturowanym tle). 

Projekt tablicy oraz model w gipsie wykonał artysta rzeźbiarz Wawrzyniec Samp. Odlew 
w brązie byłby realizowany we współpracy z artystą.  

Oferta powinna zawierać dokumentację fotograficzną (portfolio) w wersji elektronicznej, 
potwierdzającą, że składający ofertę posiada doświadczenie gwarantujące rzetelne wykonanie 
zamówienia. Oferowana cena musi obejmować wszystkie koszty, jakie oferent poniesie 
w związku z realizacją zamówienia, w tym transport i montowanie tablicy w zabytkowym, 
gotyckim murze wewnątrz Kościoła Św. Brygidy w Gdańsku. Odlew w gipsie tablicy zostanie 
dostarczony do odlewni przez Instytut Pamięci Narodowej.  
Termin składania ofert: 22.08.2019 r. 
Termin realizacji zamówienia: do dn. 30.09.2019 r. 
 Dane szczegółowe dotyczące tablicy: 

 wymiary tablicy – 86x73 cm, maksymalna grubość 6 cm, średnia grubość 3 cm 
 tablica zawiera 11 herbów miast oraz herb Bractwa Oblatów – odlewane oddzielnie, 

następnie mocowane na tablicy 
 po wykonaniu odlewu na herbie Bractwa Oblatów zostanie zamocowanych 5 bursztynów 

(powierzchnia pod bursztynami powinna zostać dokładnie wypolerowana) 
 tablica powinna zawierać od tyłu 4 gniazda gwintowane na bolce z brązu lub stali 

nierdzewnej dł. ok. 12 cm w murze i 6 cm poza (w tym 2 cm w gwincie) 
 powierzchnia pod ostatnim u dołu herbem powinna być wygładzona, tak by ewentualnie 

można było nakleić na nią kod QR o wielkości 2x2 cm 

 Oferta, opatrzona datą sporządzenia i podpisem składającego ofertę, powinna być 
przesłana drogą mailową (katarzyna.lisiecka@ipn.gov.pl) lub przekazana osobiście na adres: 
Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 
80-266 Gdańsk. 
 Pytania i wnioski do treści zaproszenia można składać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: katarzyna.lisiecka@ipn.gov.pl lub telefonicznie pod numerem: 58 51-
19-281. 
 Niniejsze zaproszenie nie rodzi po stronie IPN zobowiązania do zawarcia umowy 
z jakimkolwiek oferentem. 
                                                                                                                                                                                                                                  
Załączniki:  

1. Zdjęcia odlewu w gipsie – 8 k 

  



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

ODDZIAŁ W GDAŃSKU 
al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk 

tel. 058 511-92-81, e-mail: oddział.gdansk@ipn.gov.pl 
www.ipn.gov.pl  


