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Zapytanie ofertowe

Na uzyskanie decyzji poavolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz

przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących staĘ nadzór archeologiczny dla

zadania:

,,Przebudowa drugi powiatowej nr 1329 D Nowy Dwór - Domanowiee etap I", §B. Tlzębnica.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica zwtaca się z prośbą o

przedstawienie oferty, na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzęnie badań archeologicznych,

przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny i w razie

konieczności ratowniczę badania archeologicznę otaz sporządzenie sprawozdania naukowego z

badań dla zadanta: ,rPrzebudowa drogi powiatowej nr 1329 D Flowy l}wór - Domarowiee etap

I",8H. Trzebnicą', Łączny odcinek to ok 990 mb.

1. Prosimy o podanie ceny łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne zadania:

. zauzyskanie decyzji,

. 7,a nadzor archeologiczny. w razie konieczności za ratownicze badania archeologiczne.

2. Płatność za wykonanie przednriotu zamowienia w, terminie do 30 dni od dnia otrzymania

prawidłowo wystawionych faktur,

Płatność w 2 częściach:

. za uzyskanie decyzji,

. za badania archeologiczne oraz nadzor archeologiczny i sporządzenie sprawozdania

naukowego zbadań.

3. Tęrmin realizacji:

a) na uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego (pozwolenia na ratownicze badania

archeologiczne) - do 1 miesiąca od otrzymania zlecenia,

b) na prowadzenie prac arclreologicznych oraz sporządzenie sprawo7dania naukowego

zbadań - planowany termin to 2019 r. lub ewentualnie 2020 r. podczas jak będzie realizowana



inwestycja.

4. Dla przednriotowego zadanta Zamawiający posiada opinię Wojewodzkiego Urzędu Ochrony

Zabytkow we Wrocławiu (pismo znak WZA.5I83.ż754.2019.MP rkp-I7849-20l9 z dnia

24.05 .2019r.) - kserokopia w załączentu,.

5. Oferta powinna byc przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

drogi@]powiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiście na adręs Zarząd Drog

Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna 1 c, 55-100 Trzebnica.

6. ofert), należ),złoż},ć do dnia 05.08.2019 r. (porriedziałek),

7. Dodatko\\Tch informacji udziela Magdalena Jęwiarz pod nr telefonu 71 387 06 17 oraz

adresem emai l : dro gi |,Opo w i at. trzebni c a. pl .

Zarządu Dróq

mgr inż

Za|ącznik:

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony ZabyĄków nr

17849-2019.

W ZA5 I83.27 54.20 1 9,MP rkp-

Z poważaniem:
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Wrocław, 24.a5.2019 r.

i]1,

W oclpolviedzi na Pana pisrrro z ctnia 30.04.20 19 r,, rv spralvie jak lvy,żej inionnuję, ze plalrorvana

inrł,estyc.|a zlokalizowalra jest rv obszarze reliktorv pradziejorvego i średrlior,vieczlrego osadnictrva *

ri, zasięgu oclclziaływarlia stanclrvisk arclreologicznycll, ujęti,lh. rv wojerł,ódzkiej ewidencji zabytkow,

ar.chcologicznych pod nurneralni: 2al49l74_2g izp"(stua n,odni,t*,u z okresu późneg,o śr,edniowiecza)

iżllsan4_29AZp (pradziejolv1,- ślad osadnictrva). Strvierclzollę ipotencjalrrie znajduiące się natYnr tefenie

relikty osatllticee stanowią zabytek w l,clztttnieniu art. 3 pk,t l, 4, rv zr,viąz_ku ,z arl, 6 ust, l pkt 3 ustarvy

o ocht.orrie zab,vtkor.v i"";;;; nad zabytkarni (tj: Dz. U, 2a17,poz,2181), W związkLr ztyln przedstawiam

llastęptliąceuiłąrunkowaniakonserwatorskiewobecprzedmiotorvegozamierzenia:

_ rv rallacIl pt,z_ednliotolvej irrlvest,ycii rvy,nlagatle jest przeprcllvatłzęllic plZeZ upt,awtlionego archeologa

baclań archeologiczrrych. obejmitjących stały"uodró,. archeologicz_nv i r.' razię koltieczności ratorł,nicz_e

bec]arria aiclreoiogiczlle n]etodą 't,rvkopaliskorta 
7-źl pozr.'olcrlienl DolnoŚląsk,iego Wojewodzkiego

l(otlsclq,a1ol.a Zab1,,tkctw. lnwe§tol składa rvniosek o vi]ydanie pozrvoletlia 1la pfzcPl0\\'adzerrie baclari

tt;cheologicznych podczus ,obot zienlnych na terel]ie zadytkoivy;rn w trl,bie prac konset,'vatorskich, na

poristawie art. 36 ust. ] pkt 5 i ust. 4 cytowane_i u9!awy. Pozrvolenie tcl nalezy Ltzyskac przed pozrvolenienl

lta btrdclrvę (a <lla robót nielvylagają"y.n |oż,^,,ri*nia na buclorvę _ przecl realizacją inr*estycji qi, przed

uz,vskanieln zaświadczenia pc,t*ię1aiolą.ego akceptację przyjęcia zgłoszenia u'YkonYwania robót

buclolvlanvch).

wrlioseli o wy,dallie pozrv,oIenia na ratcxv1,licze badania archeo|ogiczne rvinien zaryierac dane

i dtlkLrmenty. wymagane Rozporządzenieln N4inistra Kultur"v i Dziedzictwa Narodorł,ego z dnia 02 sierpnia

at.cititcktollicznycll i inrrych clz.iałari pr.z-v z,abytk1l u'PisanYtrl cio l'e.iest.tr l'ab1'-tki;'n. a 1akŻe badań

irrclicologiczn_u"ll ilrou,ul<irvari zab,,-tkixr,(Dz,U,2018, poz,ló09),

polvyższe stanowisko tu1. Urzędrr nie zrvalnia oei konieczności uą;skania lvsz-Ystkich oPirrii, uzgodnieri

i ponvoleri rvynagany,ch pruepisarni pl"wa,

INDR0 - Jakub Frąckowiak
ul. Polna l0
56-320 Krośnice

inrvestyc.ii pn,: ,.PrzebLrclowa clrogi por,vialowej rrr 1329D

Trzebnica.
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