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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 prośbąo
przedstawienie oferty, na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzęnie badań archeologicznych,
przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny

iw

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. Płatnośćza wykonanie przednriotu zamowienia w, terminie do 30 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionych faktur,
Płatnośćw 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

24.05 .2019r.) - kserokopia

dnia

w załączentu,.

5. Oferta powinna byc

przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej

na

adres:

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

Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna

1 c,

55-100 Trzebnica.

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

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

l
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Za|ącznik:

1. Opinia

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony ZabyĄków nr

17849-2019.
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INDR0 - Jakub Frąckowiak
ul. Polna l0
56-320 Krośnice

dot.

pn,: ,.PrzebLrclowa clrogi por,vialowej rrr 1329D
c,pinii w zakresie ochrony, z,abytkow dla inrvestyc.ii
Nor.vy Dwór - Domanorvice etap 1", gnl, Trzebnica.
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