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Lp. Tytuł oferty

1.
Wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja sterczyn - strona wschodnia, 
prezbiterium, i zakrystie (kontynuacja remontu dachu), Kościół pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, Baranowo

2.
Prace ratunkowe i konserwatorskie przy konstrukcji i pokryciu dachu wieży 
zachodniej , Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela , Bielsk

3.
II etap remontu zabytkowego Kościoła konserwacja zabytkowych okien, naprawa 
tynków ścian. , Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego , Boglewice

4.
Konserwacja i restauracja, XIX-wieczne stacje Męki Pańskiej oraz dwa XIX-wieczne 
obrazy z przedstawieniami Świętych Bonifacego i Walentego z kościóła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Brańszczyk

5.

Opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich dla kościoła wpisanego do 
rejestru zabytków, Drewniany kościół parafialny p.w. Świętego Andrzeja wraz z 
najbliższym otoczeniem w promieniu 50 m - w Brwilnie Górnym pow. Płock - 
pochodzącyc z 2 poł. XVIII wieku., Brwilno

6.
Konserwacja obrazu Matka Boska z Dzieciątkiem, kościół pw. Nawiedzenia NMP, 
Bukówno

7.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, Rzeźba św. Anny Samotrzeciej z XVI wieku, 
Drewniana rzeźba św. Anny Samotrzeciej przechowywana w kościele pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach, Chlewiska

8.
Remont dwóch prażaków zlokalizowanych w zabytkowym zespole poprzemysłowym 
w Chlewiskach, Zespół Zakładu Przemysłowego, Chlewiska

9.
Konserwacja i Restauracja, wyposażenie kościoła parafialnego w pw. św. Leonarda w 
Chociszewie: obraz ,,Matka Boska Chociszewska", ludowy, XVII w., tempera, deska;, 
Chociszewo

10.
Konserwacja i Restauracja , wyposażenie kościoła parafialnego w pw. św. Leonarda w 
Chociszewie: obraz ,,Chrystus w grobie" neoklasycystyczny, 1863r.,olej, płótno, 
Chociszewo

11.
Roboty budowlane polegające na przemieszczeniu drewnianego budynku 
mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania, Etap I - kontynuacja, Drewniany 
budynek mieszkalny, wzniesiony około 1880 r., Ciechanów

12.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, Nagrobek śp. Fryderyka Wilhelma i Joanny 
Wyznerów, położony na cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej, Ciechanów

13.

Roboty budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na 
remoncie mostu nad fosą i remoncie drogi do Zamku Książąt Mazowieckich (etap II) , 
Ruiny zamku w Czersku wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 100m, Czersk, 
Gmina Góra Kalwaria
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14.

Badania oraz prace konserwatorskie i restauratorskie, cyklu sześciu wielkich obrazów 
olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku nad 
Wsiłą, ukazujących sceny z życia Matki Bożej: Najświętszą Marię Pannę Niepokalanie 
Poczętą, Ofiarowanie Maryi w świątyni, Zwiastowanie NMP, Zaślubiny Maryi i Józefa, 
Wniebowzięcie NMP, Koronacja NMP, Czerwińsk nad Wisłą

15.
Badania i prace konserwatorsko-restauratorskie, obraz Matki Bożej w płaszczu 
opiekuńczym znajdującym się w zakrystii bazyliki Zwiastowania NMP, Czerwińsk nad 
Wisłą

16.

Roboty budowlane oraz prace konserwatorsko-restauratorskie polegających na 
remoncie elewacji bazyliki Zwiastowania NMP oraz ogrodzenia w zespole 
kościelno–klasztornym, etap I - mur dawnego browaru, Zespół sakralny - dawne 
opactwo Kanoników Regularnych, Czerwińsk nad Wisłą

17.
Prace konserwatorsko-restauratorskie , przy ołtarzu głównym oraz ołtarzu bocznym 
św. Antoniego w kościele pw. Św. Stanisława BM, w Czerwonce Liwskiej

18.

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego drewnianego Kościoła pw. św. 
Anny w Dąbrówce, gm. Lelis – Elewacja ściany wschodniej ze stolarką okienną i 
drzwiową, Kościół drewniany z II połowy XIX wieku znajdujący się w Dąbrówce, gm. 
Lelis, Dąbrówka

19.

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Św. Anny w 
Dąbrówce, gm. Lelis - Elewacja ściany południowej ze stolarką okienną i drzwiową 
oraz wzmocnienie i impregnacja konstrukcji dachu, Dąbrówka, Kościół drewniany z II 
połowy XIX wieku znajdujący się w Dąbrówce, gm. Lelis, Dąbrówka

20.
Museion Norwid - etap 1. Dokumentacja projektowa na potrzeby remontu, 
konserwacji i restauracji pałacu i dwóch oficyn w obrębie założenia parkowo-
pałacowego, Dębinki - zespół pałacowy, XVIII-XIX, Dębinki, gm. Zabrodzie

21.
Konserwacja i Restauracja, ołtarz boczny północny, XVIII w. z kościoła pw. św. 
Stanisława B.M. w Drobinie, Drobin

22.
Badania konserwatorskie i architektoniczne (dokumentacja przedprojektowa), 
Oranżeria, Falenty

23.
Badania konserwatorskie i architektoniczne (dokumentacja przedprojektowa) - etap 
II (piwnice), Pałac, Falenty

24. Remont budynku, Dom Kultury , Gąsewo Poduchowne

25.
Sporządzenie dokumentacji projektowej, Kaplica pw. Św. Wawrzyńca wraz z 
dzwonnicą na cmentarzu grzebalnym, Gąsewo Poduchowne

26.
Remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji tarasu,, 
Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin

27.
Roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z remontem elewacji budynku 
kościoła, etap I-elewacja wschodnia, kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela 
pochodzący z XVII w., Górzno

28.
Prace konserwatorskie, restauratorskie i badania konserwatorskie przy ołtarzu 
bocznym św. Leonarda z XVII/XVIII w. drewnianym, Wyposażenie kościoła 
parafialnego, Grzebsk

29. Renowacja elewacji , Kaplica pw. Św Feliksa de Valois, Guzów
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30.
Prace konserwatorskie dla pieca z XV w., pierwotnie ogrzewającego wnętrza 
obecnego Muzeum Regionalnego w Iłży , dawny budynek szpitala Św. Ducha w Iłży , 
Iłża

31.
Wykonanie projektu budowlanego konserwacji i renowacji wieży głównej zamku 
górnego wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej i programu prac 
konserwatorskich., Ruiny zamkuw w Iłży gm. Iłża., Iłża

32.
Konserwacja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium - I etap, Kościół p.w. 
Wniebowzięcia NMP, Iłża

33.
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy pomniku nagrobnym Catherine Hay, 
cmentarz ewangelicko-reformowany ,,osadników szkockich" wraz z nagrobkami, 
Jadów

34. Konserwacja portalu głównego, Kościół pw. św. Piotra i Andrzeja, Jedlińsk

35.

Roboty budowlane polegające na izolacji fundamentów i posadzek, odtworzenie 
stolarki okiennej i drzwiowej - kontynuacja, Zespół dworski. Dwór z XVIII w. wraz z 
wyposażeniem wnętrz i najbliższym otoczeniem w promieniu 100 m oraz ogród 
dworski. , Kaski

36.
Prace konserwatorskie i restauratorskie , Renresansowy nagrobek rodziny 
Kobylnickich (Stanisława Kobylnickiego i jego dwóch żon) z kościoła pw. św. Anny , 
Kobylniki

37. Remont konserwatorski elewacji ceglanych- etap II, Kościół pw. św. Anny, Kobylniki

38.

Prace ratunkowe, Stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku willi i 
zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami, budynek mieszkalny, wybudowany na 
pocz. XX w. i rozbudowany ok 1920 r, połozony w Kobyłce przy ul. Rumuńskiej 2 , 
Kobyłka

39.
Konserwacja zabytkowego nagrobka, Nagrobek Józefa Starży-Majewskiego z 1853 r. 
z cmentarza parafialnego w Kowali, Kowala

40.
Konserwacja XVIII wiecznego ołtarza Matki Boskiej, kościół pw. Świętego Krzyża , 
Kozienice - II Etap

41.
Opracowanie projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich remontu i 
konserwacji budynku dworu, zespół podworski składający się z drewnianego dworu 
oraz reliktów parku o pow. ca 5,8 ha, Koźniewo Wielkie

42.

Prace konserwatorskie i reatauratorskie, Kościól Parafialny p.w. Podwyzszenia Krzyza 
św. w Krasnem - Zespół detali architektonicznych w skład który wchodza; portal 
główny / bez tympanonu/, rozeta, portal południowy do kruchty, portal południowy 
do zakrystii oraz zespół okien w skład któryego wchodzą: okna elewacji zachodniej/ 4 
szt./, okna zakrystii i skarbca / 5 szt./, okna krypty / 13 szt./, Kra

43.

REMONT(RESTAURACJA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYCH PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH W 
CELU ZACHOWANIA WARTOŚCIOWEJ TKANKI ZABYTKOWO-KULTUROWEJ) BUDYNKU 
MIESZKALNEGO DAWNA "OCHRONKA" W KRASNEM - ETAP I., Zabytkowy budynek 
mieszkalny dawna "Ochronka" w Krasnem wzniesiona ok. 1895 r., KRASNE

44.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, Tympanon nad portalem głównym kościoła 
parafialnego p.w.Podwyższenia Krzyża św. w Krasnem , Krasne
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45.
REMONT ZABYTKOWEGO SPICHLERZA - ETAP I ( IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA 
ŚCIAN I MURÓW FUNDAMENTOWYCH), Zabytkowy Spichlerz z 1 poł. XIX wieku, 
KRASNE

46.
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ODTWORZENIOWEJ 
REWALORYZOWANEGO ZABYTKOWEGO PARKU W KRASNEM , ZABYTKOWY PARK W 
KRASNEM ZAŁOŻONY W XIX WIEKU, KRASNE

47.
Naprawa, wymiana i konserwacja elementów ścian drewnianych etap II, kościół pw. 
Św. Trójcy i św. Zygmunta z XVII w. wraz najbliższym otoczeniem w promieniu 100 
metrów, Kraszewo

48.
Opracowanie ekspertyz konserwatorskiej i konstrukcyjnej oraz projektu 
budowlanego o, Kościół parafialny pw. św. Dominika, Krzynowłoga Mała

49.
prace interwencyjne i konserwatorskie , rzeźby przechowywane na strychu kościoła 
pw. św. Dominika : 1. nieznana święta koniec XVIIw,2. nieznany biskup 1 poł. XVIIIw, 
Krzynowłoga Mała

50.
Kontynuacja prac konserwatorskich i prace restauratorskie - Etap II, Ołtarz boczny 
ustawiony po lewej stronie łuku tęczowego, Krzynowłoga Mała, kościół pw. św. 
Dominika

51. Remont elewacji - etap IV, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Kurowo

52.
Roboty budowlane oraz prace konserwatorskie przy wiatraku-koźlaku, etap I - 
remont dachu i ścian, Wiatrak typu koźlak, Linin

53.
prace konserwatorsko-restauratorskie , dwustronny obraz feretronowy z XIX w. 
kościół parafialny, Lipków

54.
Prace badawcze architektoniczne oraz konserwatorskie, Budynek dawnego 
Żydowskiego Domu Modlitwy, Lipsko

55.
Remont dachu kościoła - etap I, kościół parafialny pw. św. Katarzyny, nr rej. zab. nier. 
woj. maz. 82/370/62W , Łęg Probostwo

56.
Prace konserwatorskie i restauratorskie - drugi etap, pomnik grobowy Marianny 
Wierzbickiej z 1879 r. , Łętowo

57.
Etap I Sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu 
przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, Dawny Pensjonat przy ul. 
Pionierów 38, Łomianki

58. prace konserwatorskie i prace restauratorskie dachu, dwór drewniany, Łukomie

59.
Modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej oraz 
przeciwpożarowej, kościół p.w. św. Anny , Łyse

60.
Konserwacja i restauracja elementów plastycznego wystroju Kaplicy św. Anny - 
ołtarza głównego i kraty, kościół pw. Bożego Ciała, Maków Mazowiecki

61.
Konserwacja i restauracja barokowego prezbiterium - prace ratunkowe, kościół 
klasztorny, Miedniewice

62.
Remont konserwatorski historycznej posadzki krużganka południowego, zespół 
klasztorny, Miedniewice

63.
II etap prac konserwatorskich- konserwacja estetyczna, Prospekt organowy 
klasycystyczny, XIX w, Mińsk Mazowiecki

64.
Wymiana stolarki okiennej - ( I piętro) , "Dom Urzędu Powiatowego" , Mińsk 
Mazowiecki
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65.
Przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem, Kościół z XV w. pw. 
Wszystkich Świętych, Miszewo Murowane

66.
Remont linii kolejowej wąskotorowej, przestrzenny układ komunikacyjny - Mławska 
Kolej Dojazdowa, Leszno, Gostkowo

67.
Pierwszy etap prac renowacyjnych, Retabulum ołtarza głównego w kościele p.w. 
Świetej Trójcy , Mogielnica

68.
Prace konserwatorskie, obraz Św. Józef z Dzieciątkiem z wyposażenia kościoła pw. 
św. Jadwigi, Mokobody

69.

Dokumentacja konserwatorska w zakresie ekspertyz i badań w budynku pałacu i 
budynku bramy wjazdowej do parku (bramnym) - mykologiczne, architektoniczne, 
konserwatorskie, a także w zakresie inwentaryzacji budowlanej budynku wjazdu do 
parku (bramnego), Założenie pałacowo-parkowe w Mordach pow. Siedlce, w skład 
którego wchodzi: pałac, brama wjazdowa do parku oraz park, Mordy

70.
Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie (etap II), Budynek 
plebanii, wybudowany ok.1886 r., Niedzbórz

71. Remont zabytkowego budynku, dwór Cieszkowskich z 1743r., Nowa Sucha

72.
Ekspertyza techniczna i sporządzenie projektu budowlanego , dawna oficyna (ob. 
leśniczówka) z II poł. XIXw., Nowa Sucha

73.

Sporządzenie dokumentacji projektowej, ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej oraz 
mykologicznej związanej z generalnym remontem kościoła (dach, elewacja, podłoga, 
malowanie, naprawa chóru), Kościoła pod wezwaniem św. Pankracego, Nowe 
Gumino

74.
Remont konserwatorski wieży wraz z elewacją zachodnią - etap II, Kościół pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP, Nowy Duninów

75.
Konserwacja rzeźby Matki Bożej z Dzieciątkiem, Gotycka rzeźba Matki Bożej z 
Dzieciątkiem z kościoła w Odechowie, Odechów

76.
Ratunkowe prace konserwatorskie, malowidło ze sceną adoracji Trójcy Świętej przez 
św. Benedykta, XVIII-wieczne polichromie ścienne w kościele pw. Wniebowzięcia 
NMP, Opactwo

77.
Wykonanie inwentaryzacji obiektów zespołu poklasztornego, Zespół Opactwa 
Benedyktynów, Opactwo

78.
Wykonanie ekspertyzy budowlano-konserwatorskiej, Zespół Opactwa 
Benedyktynów, Opactwo

79.

Remont sygnatury i ścian zewnętrznych oraz izolacji pionowej zabytkowego kościoła 
pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ostrołęce -w zakresie wykonania izolacji 
pionowej oraz konserwacji wątku ceglanego kościoła z pominięciem elewacji 
frontowej - Etap II, Cerkiew prawosławna ob. Kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha z 
1890 r. w Ostrołęce, Ostrołęka

80.
Prace konserwatorskie i restauratorskie sześciu obrazów olejnych - stacji drogi 
krzyżowej , 6 obrazów olejnych - stacje drogi krzyżowej , wyposażenie krużganków 
kalwarii kościoła pobernardyńskiego p.w. Św. Antoniego w Ostrołęce, Ostrołęka

81.
Prace ratunkowe przy zabytkowym wiatraku – koźlaku - etap II, Wiatrak - koźlak, 
Ostromęczyn

82.
Rewitalizacja - prace konserwatorskie, roboty budowlane, Zespół Bramny - brama i 
kordegarda wschodnia, Otwock
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83. Prace konserwatorskie, kapliczka przydrożna, Pakosław.

84.
Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu kościoła, kosciół pw. św. 
Dominika, Plock

85. Wykonanie fumigacji, kościół pw. św. Aleksego (XV/XVI w.), Płock
86. Polichromia nawy bocznej, cz. II, Katedra Płocka, Płock

87.
Wykonanie programu prac konserwatorskich ołtarza głównego, kościół pw. św. 
Dominika, Płock

88.
Prace konserwatorskie i restauratorskie fragmentów elewacji katedry płockiej - etap 
III, Katedra płocka, Płock

89.
Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia bazyliki 
katedralnej, stalle kanonickie cz. II, etap IV., Katedra Płocka, Płock

90.
Remont dachu kościoła - Etap III, drewniany kościół pw. św. Aleksego (XV/XVI w.), 
Płock

91.
Remont elewacji, izolacja fundamentów, wymiana obróbek blacharskich od strony 
północnej i wschodniej budynku Biblioteki WSD - etap III, , Płock

92.
Roboty budowlane w zakresie remontu elewacji budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pułtusku wraz z wymianą instalacji odgromowej, Dawna 
Kanonia w Pułtusku, Pułtusk - etap II

93.

Roboty budowlane w zakresie fundamentów elewacji w strefie cokołowej, przypór, 
reliktów baszt bramy wjazdowej i balkonu na zewnętrznej stronie budynku oraz 
prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej - etap III, Dawny pałac 
Biskupów Płockich, Pułtusk

94.

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym pw. św. Mateusza 
Apostoła i Ewangelisty, stanowiącym wyposażenie bazyliki kolegiackiej pw. 
Zwiastowania NMP w Pułtusku, etap II, Ołtarz boczny pw. św. Mateusza Apostoła i 
Ewangelisty z prezbiterium bazyliki kolegiackiej, Pułtusk

95.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, Nagrobek z początku XX w. ks. Wiktora 
Bonifacego Gogolewskiego na cmentarzu św. Krzyża, Pułtusk

96.
Kompleksowa konserwacja i restauracja, etap I, renesansowy ołtarz (ok. 1600 r.) w 
kaplicy Kochanowskich z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela , Radom

97.
I etap remontu elewacji kamienicy przy ul.Żeromskiego23, Budynek mieszkalno-
usługowy w zabytkowej części miasta, Radom

98.
Remont elewacji frontowej budynku biblioteki , Willa Włodzimierza Kulczyckiego, 
Radom

99.
I etap prac- konserwacja techniczna ołtarza głównego z kościoła w Radzanowie., 
Ołtarz główny, manieryzm, ok.1600, drewno polichromowane , Radzanów

100.
Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy prospekcie organowym, rokokowy 
prospekt organowy z 1752 r., kościół pw. św. Antoniego , Ratowo

101.
Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie, Rokokowy ołtarz pw. Chrystusa 
Ukrzyżowanego (XVIII w.) w kościele pw. św. Antoniego z Padwy, Ratowo
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102.
Prace konserwatorskie. etap II, ołtarz św. Rocha z kościoła św. Jana Chrzciciela, 
Rębowo

103.
Konserwacja i restauracja. Etap II, Ołtarz główny Matki Boskiej (XVII w.) w kościele 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Rokicie

104.
Prace konserwatorskie kamiennego wyposażenia ruchomego, dwa portale i dwie 
kropielnice XVII-XVIII z kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 
Rzeczniów

105.
Remont budynku głównego Dworu - renowacja elewacji wschodniej i północnej, 
Zabytkowy modrzewiowy Dwór w Rzucowie, Rzuców

106.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, Krzyż przydrożny z 1896 r. , Rżaniec, gm. 
Olszewo-Borki

107.
Prace konserwatorskie, Drewniana rzeźba św. Jana Ewangelisty z grupy Ukżyżowania 
z wyposażenia kościoła Św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy. , Samogoszcz, 08-480 
Maciejowice

108.
Prace konserwatorsko restauratorskie przy ołtarzach bocznych barokowych z II poł. 
XVIII w., etap I - ołtarz północny, Wyposażenie kościoła parafialnego, Sarbiewo

109.
Konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Sieciechowie, etap I, Ołtarz boczny Matki 
Bożej (prawy), Sieciechów

110.
Konserwacja i restauracja, Ołtarz główny pw. Wniebowzięcia NMP - Etap II (mensa, 
tabernakulum, strefa cokołowa, pozostałe elementy nastawy, obraz ze zwieńczenia) 
z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP , Sierpc

111.
Remont piwnic - wzmocnienie konstrukcyjne fundamentów oraz ich izolacja 
przeciwwodna i termiczna., Dwór murowany, Słup

112.
RENOWACJA DREWNIANEGO BAROKOWEGO OŁTARZA UKRZYŻOWANEGO 
CHRYSTUSA [XVII W.] - II ETAP, KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA , SŁUPIA

113.
Konserwacja zabytkowej kraty, Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny , 
Smogorzów

114.
prace konsewatorskie i restauratorskie przy ambonie - etap drugi- schody i 
balustrada, Ambona klasycystyczna z 1 poł. XIX w. - balustrada i schody, Sokołów, 
gmina Gostynin

115.
KONSERWACJA STROPU BELKOWEGO W POM. 0.2 - 2 ETAP, DWÓR MUROWANY Z 
XVIII WIEKU, SOLEC gm. GOSTYNIN

116.
Konserwacja ołtarza bocznego w kościele w Starej Błotnicy, etap I, Ołtarz boczny 
Matki Bożej Różańcowej, Stara Błotnica

117.
Prace remontowo-konserwatorskie drewnianej kaplicy cmentarnej (etap II), Kaplica 
cmentarna z II ćw. XIX wieku, Stary Lubotyń

118.
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Serca Pana Jezusa znajdującego 
się w ołtarzu iluzjonistycznym, Wyposażenie i wystrój kościoła MB Szkaplerznej;, 
Strzegocin

119.
Prace remontowo-konserwatorskie pokrycia dachowego sygnaturki wraz remontem 
więźby i jej zabezpieczeniem, etap I , Kościół pw. św. Idziego, Sucha

120.
Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianego wyposażenia prezbiterium: 
obrazu Matki Bożej Suserskiej oraz figur z ołtarza głównego II etap, Kościół parafialny 
pw. Wniebowzięcia NMP w Suserzu , Suserz
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121.
Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, robót budowlanych 
zabytkowego dworu - etap I podbicie fundamentów, dwór murowany, eklektyczny z 
połowy XIX w, wraz z parkiem krajobrazowym, Susk Stary

122.
Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego część B , Zespół pałacowo-
parkowy w Szczawinie, Szczawin

123.
Kontynuacja remontu i konserwacji budynków gospodarczych Domu Hansenów: 
łącznik, podcień garażu, garaż, wiata gospodarcza, gołębnik, ogrodzenie, instalacje 
sanitarne , Dom Hansenów , Szumin

124.
Prace konserwatorskie na zabytkowym cmentarzu, Nagrobek Franusia Gariboldiego 
oraz Krystiana i Katarzyny Kropidlowskich, Szydłowiec

125.
Prace zabezpieczające i profilaktyczne przy poliptyku, kościół pw. Św. Zygmunta, 
Szydłowiec

126.

Roboty budowlane polegające na rekonstrukcji stolarki okiennej i drzwiowej, 
przywróceniu wypraw tynkarskich oraz odtworzenie zniszczonych elementów 
elewacji, etap II, Dwór murowany z II połowy XIX w. wraz z pozostałościami parku , 
Szydłówek

127.
Rewaloryzacja parku. Wykonanie ekspertyz, analiz oraz dokumentacji 
konserwatorskiej i projektowej - cz. II, Zespół pałacowo parkowy z XIX w., Szymanów

128.
Remont zabytkowej więźby i dachu głównego (etap II), Kościół p.w. Wniebowzięcia 
N.M.P. (1667r.), Szymanów

129.
PROGRAM BADAWCZY OŁTARZA BOCZNEGO PW. MATKI BOSKIEJ Z KOŚCIOŁA 
RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W UGOSZCZY, 
OŁTARZ , UGOSZCZ

130.
Prace konserwatorskie, Nagrobek Genia i Kazia Wilczyńskiego, 1 poł. XX w., 
piaskowiec, Warka

131. Remont ratunkowy elewacji - etap II, Kościół pw. Wszystkich Świętych, Warszawa

132.
Kompleksowy remont konserwatorski elewacji budynku kościoła, etap I - część 
elewacji wschodniej oraz wieży wschodniej, Kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela, 
Warszawa

133.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla podziemnej groty Elizeum dla 
zadania pod nazwą: Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i 
zabezpieczające, hydroizolacja, pełne prace naprawcze z zewnątrz- ETAP 1", 
Podziemna grota Elizeum przy ul. Książęcej 2, zlokalizowana w dawnym Parku na 
Książęcem, Warszawa

134.
Konserwacja grobowca rodziny Starkmethów , Cmentarz ewangelicko-reformowany, 
Warszawa

135.
Prace konserwatorskie i restauratorskie - złocenia - etap II, Kosciół p.w. 
Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca - Ołtarz boczny p.w. Matki Bożej 
Szkaplerznej, Warszawa

136.
Konserwacja i restauracja historycznych wypraw i polichromii, krużganki przy 
kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Warszawie, Warszawa
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137.

Remont elewacji kamienicy wraz z balkonami - etap I remont elewacji północnej, 
południowej i zachodniej I dziedzińca., Kamienica , wzniesiona w 1900 r. według 
projektu Adama Oczkowskiego, położona w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 16, 
dzielnica Śródmieście, wraz z terenem posesji., Warszawa

138.
Remont elewacji południowej - Etap II, budynek mieszkalny ul. Wawelberga 3, 
Warszawa

139.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej renowacji, Kościół pw. 
św. Aleksandra, Pl. Trzech Krzyży, Warszawa

140.
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy, obrazie sztalugowym "Immaculata 
autorstwa Rafała Hadziewicza"w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, przy ul. 
Krakowskie Przedmieście w Warszawie

141.
kontynuacja prac przy wyposażeniu wnętrza kościoła – konserwacja ołtarza bocznego 
z obrazem św. Franciszek, kościół p.w. św. Bonifacego przy Klasztorze OO. 
Bernardynów (XVII w.): , Warszawa

142.
Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - etap I (pawilon 
wschodni i łącznik ), Koszary Gwardii Konnej Koronnej (mirowskie) - obiekt 
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie , Warszawa

143.
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, kamienica Freta 24 (od strony ulicy), 
Warszawa

144.
Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, Polichromia ścienna pt. 
"Plejady" autorstwa Wojciecha Fangora na suficie salonu w Willi Janówek na terenie 
PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Warszawa

145.

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni drewnianej dachu Kościoła Akademickiego 
Św. Anny w Warszawie przed szkodliwym działaniem ognia i modernizacja instalacji 
elektrycznych w pomieszczeniu poddasza , kościół pw. Św.Anny z dzwonnicą i 
d.klasztorem Bernardynów ul.Krakowskie Przedmieście 68 , Warszawa

146.
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA 
BUDOWLANEGO, kościół Matki Bożej Loretańskiej, Warszawa

147.
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, kamienica Freta 18 (od strony ulicy), 
Warszawa

148.

REMONTU ELEWACJI ORAZ REMONTU DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY ULICY TARGOWEJ 15 W WARSZAWIE/ etap II - remont 
elewacji w zakresie sekcji 6, 7, 8 i 9, kamienica Juliusza Nagórskiego wraz z terenem 
posesji położona przy ulicy Targowej 15 , Warszawa

149.
Prace konserwatorskie i restauratorskie sgraffita, "Stara i Nowa Warszawa z 1952r. - 
Etap 2, WARSZAWA

150.
Naprawa, wzmocnienie wraz z rozbiórką i odtworzeniem szczytowej części w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Elsterskiej 10 w Warszawie, A-1348, 
Warszawa

151.
Prace konserwatorsko-restauratorskie (etap II) przy , obrazie sztalugowym "Judyta z 
Ozjaszem z I poł. XIX w." znajdującym się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 
NMP , przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie
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152.
konserwacja ścian w nawach bocznych, Kościół pw. M Boskiej, Królowej Korony 
Polskiej (d. pałacyk Marii Kazimiery Sobieskiej), Warszawa

153.

Remont elewacji wschodniej kościoła pw. Dzieciątka Jezus: konserwacja muru 
ceglanego, tynków zewnętrznych, konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
obróbek blacharskich. Etap VI – ostatni., Kościół pw. Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 
12 w Warszawie, Warszawa

154.
Wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich polegających na wzmocnieniu 
stropów nad lokalem nr 20 i 22 w kamienicy przy ul Nowogrodzkiej 12 w Warszawie, 
Kamienica, ul. Nowogrodzka 12, Warszawa

155.

Remont i renowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fletniowej 2 - 
ETAP VI - wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji ochrony odgromowej oraz 
systemu sygnalizacji pożaru. Wykonanie tynków wewnętrznych oraz renowacja 
wątku ceglanego cokołu budynku, Budynek mieszkalny wielorodzinny wniesiony 
około 1900r znajdujący się przy ul.Fletniowej 2 , Warszawa

156.
Remont elewacji, budynek fabryki d. Zakładu Aparatów Miedzianych i Odlewni „Adolf 
Witt i syn” z XIX w., Warszawa

157.
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy, rozbudowy Willi przy 
ul. Trawiastej 16, willa "Kazimierzówka", Warszawa

158.
Prace konserwatorskie, Obraz "NMP Niepokalanie poczęta", płótno/olej, II poł. XVIII 
w., Węgrów

159.
Prace konserwartorskie, Epitafium - Nagrobek Jana Dobrogosta Krasińskiego, 
Węgrów

160.
Konserwacja techniczna ołtarza św. Barbary - I etap, kościół pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, Wieniawa

161.
Konserwacja krucyfiksu z grupy ukrzyżowania, kościół pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, Wieniawa

162.
Opracowanie projektu budowlanego i ekspertyzy technicznej, zespół podworski 
składajęcy się z drewnianego dworu oraz parku, Wola Szydłowska

163.
Projekt budowlany remontu i odbudowy. , Dwór drewniany z początku XX wieku w 
zespole dworskim., Worowice

164.
etap V: remont dachu wieży północno-wschodniej wraz z jej elewacją, kościół pw. 
NMP Królowej Różańca Świętego (dawny klasztor dominikanów), Wysokie Koło

165.
Prace konserwatorskie i restauratorskie, dwa konfesjonały z 1884 r. drewniane, 
malowane, z kościoła św. Idziego, Wyszków

166.
Renowacja elewacji (bez frontonu), Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego 
w Zuzeli, gm. Nur, Zuzela

167.
Wykonanie prac projektowych dla inwestycji pn. "Zabezpieczenie i wyeksponowanie 
pozostałości rytualnej łaźni - mykwy w Żelechowie", Łaźnia rytualna - mykwa, 
Żelechów


