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Zapytanie ofertowe

Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie ratownicrych badań archeologicznYch oraz

przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych dla zadania:

,,przebudowa drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino _ Borzęcin Etap II, gm. żmigród".

ZarządDróg powiatowych w Trzebnicy,u|.Łączna 1c, 55-100 TrzebnicaZwTaca się z ProŚbą o

przedstawienie oferly, na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie ratowniczYch badań

archeologic znych, przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz s9orządzente

sprawozdania naukow ęgo z badań d\a zadania: ,,Przebudowa drogi Powiatowej nr 1328 D

Morzęcino - Borzęcin Etap II, gm. Zmigród". Łączny odcinek to ok 990 mb,

1. prosimy o podanie ceny łącznej ofaz w rozbiciu na poszczególne zadania:

, zauzyskaniepozwolenia,

o 26 ratownicze badania archeologiczne.

2. płatnośó za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia otrzYmania

prawidłowo wystawionych faktur,

Płatność w 2 częściach:

, zauzyskaniepozwolenia,

. zaratowniczebadaniaarcheologiczne.

3. Termin realizacji:

a) na uzyskanie zęzwolęnia konserwatorskiego (pozwolenia na ratorvnicze badania

archeologiczne) -- do i miesiąca od otrzymania zlęcęnia,

b) na prowadzenie prac archeologicznych oraz sporządzenie sprawozdania naukowego

zbadan_ planowany termin to 2019 r, lub ęwentualnię 2020 r. podczas jak będzie realizowana

inwestycja.

4. Dla przedmiotowęgo zadania Zamawiający posiada opinię Wojewódzkiego Urzędu OchronY



Zabl,tków wę 'Wrocławiu (pismo znak WZA.5183.4400.2019.JB rkp-28436-20l9 z dnia

29.07 .20I9r.) - kserokopia w zńączeniu,

5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej rLa adres:

drogi@powiat.trzebnica.pl, pocńy, kuriera lub teZ dostarczona osobiście na adręs Zarząd Dróg

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

6. Oferty należy złozyć do dnia 12.08.20l9 r. (poniedziałek).

7. Dodatkovvych informócji udzięla Magdalena Jęńarz pod nr telefonu 7l 387 a6 I7 graz

adresem email :dro gi@powiąt tTzehnicp,pl.

Z poważaniem:

D

Zaządu Dróg

mgr inź.

Załącznikz

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr WZA.S183.4400.2019.JB rkp-28436-

2019.
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Otrzymują;
l, AdresaL
2. a}a Borzęcin gm, Żmigród
]Bl RK
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Wpocłarv 29.07.2019 r.

INDRO Jakub Frąckowiak
ul, Polna 10
56-320 Krośnice

Do§czy: opinii dla projektr1 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr l328D Morzęcino-Borzęcinoo Etap II,
w rrriejscorvości Borzęcin, gm, Zrnigród (w zakresie okreśionym na dołączon}m do wniosku projekcie
zagospodarowania terenu),

W odpowiedzi na Paristrva pismo z dnia 08.07.20l9 r., wpł. 08.07.2019 r., w spratvie jak wyzej, informuję,
że przedmiotorve zanrierzenie planowane jest lla terenie intensyrvnego osadnictwa pridzie.low.go,
Średniowiecznegcl i nowozytnego, w obszarze objętym stlęfą ochrony konserwatorsliiej ,atytt Ó*
archeologicznych, na terenie nriejscowości o metryce nowożytnej oraz w sąsiedztwie udokumentowanych
stanowisk archeologicznych. Obszar ten stanowi zabylek w myśl art, 3 pkt 4,w zwiękLl z art.6,Lrst. l pkt 3
ustawy zdn.231ipca2003 r. cl ochronie zabytków i opiecenad zabylkami(Dz, U, zż0l8r.poz.ż061) iujętyjest
w wYkazie. o którynr mowa alt. 7 ustawy dnia l8 marca 2010 r. o anianie ustawy o oehronie zabytków i opiec.
nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z2010 t. poz.474).
Nilriejsąvm opiniuję przedmiotowe zamięrzenie z naśtępując},rrri uwarunkowaniarni;
Dla ,prac ziemnych, związanych. z przedmirrtorw,m , zamierzeniem l,rTmagane jesf przeprowadzenie
ratowniczych badali archeologicznych za pozwoleniem Dolnośtąskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
Inrvestol sklada wniosek o wydanie pozwolenia na przeproivacizerlie ratownicrych badań archeologiczllych
metodą wykopal,iskową r.vykonywanych przez uprawnionego archeologa. Pozrv-olenie to nalezy uzyskać przed
pozrvoleniem na budowę (a dla robót nie rvymagającyclr pozwoleni.a na budowę *przed realizacją inwestycji - tj,
przed uzyskanienl zaśrviadczenia potwierclzĄącego akceptację przyjęcia zgłoszeda wykonywania robót
btldowlanych),
Wrriosek o łydanie pozwo}enia na ratownicze badania arclreologiczne wirrien zavłielać dane i dokunrenty,
vvYlnagane rozpol'ządzelrierl Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sielpnia 2018 r,
w sPrawie prowadzenia prac konserrvatorskich. prac restaLlratorskich i badań konserwatorskich przy zabytkv
wpisa.nyn do rejestru zabytkow a]bo na Listę Skarbów Dziędzictwa oraz robót budowlanych, baclali
alchitektonicznych i innych clziałań' piz} zabytku wpisanytn do rejesiru zhbytków, a takżę §aiiali
archeologicznych i poszukiwali zabytkólv (Dz, L]. z2018 r. poz. 1609).

Niniejsza opinia nie zrvaltlia od konieczrrości uzyskania innych wymaganyclt przepisami prawa opinii, uzgoclnień
i pozrvoJeli,
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