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Zapytanie ofertowe

Na uryskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz

przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących staĘ nadzór archeologiczny dla

zadaniaz

,§lzebudowa dnogi powiatowei nr 13§8 D na odcinku Uraz- Ro§eisławiee z podziałen *a drva
etapy*'-

ZarządDróg Powiatowych w Trzebnic y,'ul. Łączna lc, 55-100 Trzebnic a zwtacasię z prośbą o

przedstawienie ofeĘ, na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzeńe bńń archeologicznych,

przeprowadzenie badń archeologicntych obejmujących stały nńzót archeologicnly i w razię

konieczności ratownic zę badania archeologic zne oraz spotządzenie sprawozdania naukowego z

badń dlazadania: ,frzebudorva drogi powiatowej nr 1358 D na odcinku Uraz- Rościsłłwiee z

podziałem *t dwa etapy". Łączny odcinekto 5,965 km.

1. kosimy o poćanie ceny łącznej ofilu w rCIzbięiu na posaczególne ządania:

. &"uzyskałriedecyzji,

. r-&,nądzór archeologicffiy, w rązię konięcmośęi zą ratownięze badania arc}reologiczne.

2. Płatnośó za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30'dni od dnia otrzymania

prawidłowo wystawionych faktur.

Płatność w 2 częściach:

. &,uzyskarriedecyzji,

. ?,a b*dania *rcheologiczne oraz nedzór aroheologiczny i sprządzenie sprawozdania

naukowego z badań.

3. Terrrin realizaeji:

a) na uzyskanie zęzwo}ęnia konserwatorskiego (pozwolęnia na ratownicze badania

archeologiczne) - do 1 miesiąca od otrzymania zlecenią

b) na prowadzenie prac areheologicmych oraz sporządzenie sprawozdania naukowego



z badan - planowany termin to 2020 r. lub ewęnfualnie ża}l r. podczas jak będzię realizowana

irrwestycja.

4.Dlaprzedmiotowego zadaniaZamawiający posiada opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zabytków we Wrocławiu (pismo znak WZN.5l83.1715.2019.RK 3637012019 zdnia 30.08.20l9r.) -

kserokopia w zŃączeniu.

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

drogi@powiat.trzebnica.pl, pocńy, kuriera lub tęZ dostarczona osobiście na adtes Zwząd Dróg

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

6. Oferty należv złożyć do dnia 17.09.2Q19 r. (wtorek).

7. Dodatkołvych informacji udzielra Magdalena Jewiarz pod nr telefonu 7l 387 06 l7 oruz

adręsem email : dro gi@powiat.trzebnica.p1

Ćarzą§u U.U9

mgr inż.

Załącznikz

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabfików nr WZN.5183.1715.2019.RK

3637012019.
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