
ZARZĄD DROG POWIATOWYCH
55-100 TRZEBNIGA ul. Łączna1 c

tel./Fax (071) 387-06-17 NlP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiąt.t!^zebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 09.01 .2020r.

zDPl407lalruMJl2020

Zapytanie ofertowe

Na uzyskanie decyzji ponvolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz

przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących staĘ nadzór archeologiczny dla

zadaniaz

,Przebudowa drcgi powiatowei nr I"331 D łaniszów- Biodąsaków Wielki*'.

Zanąd Dróg Powiatowych w Trzebnicy,tll.Łączna lc, 55-100 Trzebnica zwraca się z prośbą o

przedstawienie oferty, na uzyskanie decyĄi pozwolenia na prowadzęnie badń archeologicznycho

przeprowńzenie badń archeologicznych obejmujących stały nadzót archeologiczny i w razię

konięczności ratowniczę badartia archeologicznę oraz spotządzenie sprawozdania naukowego z

badń dla zadanta: ,fraebudowadrogi powiatowej nr 133I D Janiszów- Biędasukórr Wielki".

Ww. inwes§cja została podzielona na dwa etapy. Łączny oóeinęk tę l ż64,46 mb w Ęm: etap I -

685,37 mb, etap II - 579,09 nrb.

1. Prcsimy o podarrie eeny łącz*ej ofaa w mxbiciu naposzceeg§lne nadania:

. ua uzyskanie decyąji dla ędości uedania,

. r,& nadrór ancheologicr-rry, w raeię konięcffitości za ratowniczę badenia aręheotogiczne dla

etapu I.

. 7n. nadzór archeologiczn$ w razie konieczności ua feto\Ainieze badania archeo}ogicme dla

etapu II.

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

prawidłowo wystawionych faktur.

Płatność w 3 częśeiach:

. z,auzyskarriedęcyąii,

" r8, badania archeologieune orex nadzór archeologicmy i sporądzenie sprawozdania

naukowego a badan dlaetapu I.

. v.a bądarda ercheologiczne oraz nadzór archeologicmy i sporząćgenie sprawozdania

naukowego z badan d}a etapu II. \



3. Tęrmin realizacji:

a) na uzyskanie zezrvolenia konserwatorskiego (pozwo}enia na ratownicze badania

archeologiczne) - do 1 miesiąca od otrzymania zlecęnia,

b) na prowadzenie prac archeologicznych oraz sporządzęnię sprawozdania naukowego

z badań - planowany termin to 2020 r. lub ęwentualnie 2a2I r. podczas jak będzie realizowana

inwestycja.

4, Dla przedmiotowego zadania Zamawiający posiada opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zabfików we Wrocławiu (pismo znak WZN.5183.2529.2019.RK 4944612019 z dnia I9.I2.20I9r.) -

kserokopi a w załączeniu.

5. Oferta powinna byó przesłana za pośrednictwem: pocńy elektronicznej na adres:

drogi@powiat.trzebnica.p1, pocńy, kuriera lub teZ dostarczona osobiście na adręs Zarząd Dróg

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

6. Oferty należy złożyó do dnia 14.01.2020 r. (wtorek).

7. Dodatkolvych informacji udzię|a Magdalena Jewiarz pod nr telefonu 7l 387 06 17 oraz

adresem email :dro gi@powiat.trzebnica.p1.

Załącznikz

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabfików nr

4944612019.
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do§'czv: projektu ,glrzelrurlołl,y clrtlgi polvi*tclłvci nr t33t D .}gniszóry _
§icdaszkórr, lłie}ki, grłl. Trzebnica r -t' ---

W oclpor,łiedzi na pistrro synlbol PK] 31\na/lt12019 z dnia ]0.11.20ł9 r. (r.łpl.
3?,1 t,20 i 9 r,) 1.Y Por,r',vzszej sprawie. upłzejnie infbrn:ilię, że opl*oiu;ę 

- 
p"ą.,Ęłvnie

1l.an9r,vry+ 
inlvestycję, pategającą na przebudorł.ie drogi porviatowej nr l33 i D Jałtiszórł. _

Biędaszków Wielkj- gnr. Trzclrnica. zgodnie z prcljektJnł. nlrro..r.uunvn1 \y grudniu ?019 r,
PrżeZ mgr irŻ, Bronislaiva \Valugę i mgr inż. lVlarka Blałasa. ,'ur"ugri na*ierzchnięchodnikóu, i zjazdólv tralez-ry zręalizolvać w ::óznych eldcieniach szarnści.
Rt,,sunki projektorv* stanorviq załączniki do niniejsze.| clpinii.

Plancrvana inr,lestYc.'ia zlokalizolvana jest \ł, obszarze ręlikló,,v prłdziejowego i lristorycznćg.

::;]:::.:iI- *l,,:::§"11|3::l!"*,:riłrstanoil,iska 
archeologi:illgo ulq,t*gi w rł,ojervódzkiejerł'idencji zab,vtkć*' archeologicznych }:}0d numel*ill llii,,,iiig''.ĘŹp. "';i;r.§;il:

i Pot_encjalnie zna.idriiące się na tym terenie lelikty osałJłricze s{anrir.r,ią zabl,telr w lor__umieniuań. 3 pkt 1, 'ł. rv zrviąz_ku z aft. {: ust. l pkt 3 r.rstarv}, o trchronie ,ubl,ikn*, i rlpiece naitzabl'tkanri {t"i: DZ.U.20l8. poz- 2067 ze zm.). W związ-l*u z t}ltr przedstarł,ian *aslępttjącettrą,§rutlkoltania konser\łalorski€ q,.obec przecitniotorłego z.anrieuenia:
- lv lanlaclr Prueclnriotox'ej iłllaslYr*:ii rvl,magane jesr przelrrorva<lzenie preez uptar,vnionego
arc}recllogil stał*go :radzłru arc]reolopicz,nego porlcias robńi 71,clrm,r,clt i ri. razic itonjecznościrator,l':nicz,vch badŃ alcheoiagici,1.,ch* nretodą ,u,_r;t.opoli.lro.oą za pclzrvolenienrf)olnośIąslriego Wojervóclzkiego Ko,ixerrą.atora Zabl,tkór,i,,.'Inliestor skłał.la wniosek **'r'danie Pozrł'olenia na Pfzepl?\ladzenie baclari arclrec,itlgiczttych poriczas robć:t zienrn1..ch naterenię zabYtkorł'-vnt r,r' tl",r'bie prac konserrł,atorskic}r. na lodsłarr,ie art. 3{: rrst. 1 pkt 5 i usr. 4cYtł,rrłancj u§tćl$".§, Pozirclłcnic ttl llalez], uzłskać pm*d pozriuJ*,ri.*-nu-il;;;ę"i; dla robótnierłYmagającl'ch PoziroIcnia rłr [.,udt,rrę --prz,*d"reatizacją intvesr;,,c.ii rj. plzerl uz_\rskanien:zaŚ§'isdczr:nia Pu{rvicrclza aceg0 akceptacje prą,jęcia 

- 
zgłosr".iil' ,riIo,,r,r]*onio robótburlłvr,lanych ).

Wnjosek o i,ilr'ciani* Płził'olenilł n* latclvnicle biieiania arch**logicztre rr,itlielt zarvi*t.ac dartei drrkurr:en1\'" \'"t-l}]agant 1{ozptlrzilr-izeuił"tłr L,{inistra Ku]trtn, j i]z,i*t]zitt,,t,łl l!artlcio\1,"eq{} z

i//fl /f lf llf llflf/ff/,/llldf

saf .§077

Pro.}ekkrvanie §on strukcl.ir.lłr*.lnzl,nieryj ne
Bronisłarł, 1Valuga
ul. Mocirze.icrłskicj l6ll 5

4|-7lż Ruda Śląo-ka



i)l.{\ /ltll_\ 1]\ll \\ |li:iilll\ l]l tl{) I0jls1l'Łt litlr1,1]illi1,. § 1nkl,t. 1lr,_jii:i iilL:ilft)Ji]lia/l1!,,ah i 1:rl;i711]i]li.n,.,
zll1;"t,t]ii\rr ( I)z t ].](} l 3. 1loz. t609).

I)olłł'zszc statltlrvislt<l tLlt. tjrzędu nie n,ainia od korriecarości r"rz.,vskania ,,vs;ryslkich opirlii^
uzgodni crl i 1.ltlzrr,o l cli \ĄĄ,}nlĘć111}'. clr przepisarlri plarł,a.

ala Jarri sz{ilv-B iedaszków \& i elki. gni. Trzebnica
RK.l\,{P


