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Zapytanie ofertowe

Na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz

przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących staĘ nadzór archeologiczny dla

zadaniaz

,,Przebudowa drogi powiato,wej nr 1329 D, polegają§a na budowie chodnika w miejscorvości
Powidzko, gm. Zmigród".

Zarząd Dróg Polł,iatowych w Trzebnicy,ul.Łączna 1c, 55-100 Trzebnicazwraaa się z prośbą o

przedstawienie oferty. na uzyskante decyĄi pozwolenia na prowadzenie badń archeologicznych,

przeprowadzenie badań archeologicznych obejmujących stały nadzot archeologiczny i w razie

konieczności ratowniczę badanta archeologiazne oraz sporządzenie sprawozdania naŃowego z

badań dla zadania:,rPrzebudowa drogi powiatowej nr 1329 D, polegającs n8 budowie chodnika

w miejscowości Powidzko, gm. Żmigród". Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 82 AM-l,

obręb Powidzko. Łączny odcinęk to 660 mb.

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

. za uzyskanie decyzji dla całości zadwtia,

. za nadzór archeologiczny, w razie konieczności za ratownicze badania archeologiczne oraz

sporządzenie sprawozdania naukowego z badan.

2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminię do 30 dni od dnia otrzymania

prawidłowo wystawionych faktur.

Płatność w 2 częściach:

o zauzyskanie decyzji,

. z& badania archeologiczne oraz nadzór archeologiczny i sporządzenie sprawozdania

naukowego z badań.

3. Temrin realizacji:

a) na uzyskanie zęzwolenia konserwatorskiego (pozwolenia na ratownicze badania

archeologiczne) - do 1 miesiąca od otrzymania zlecenia,



b) na prowadzenie prac archeologicznych oraz sporządzenię sprawozdania naukowego

, z badań - planowany termin b 2a20 r. lub ewentualnie ż021 r. podczas jak będzie realizowana

inwestycja.

4,D|a przedmiotowego zadaniaZamawiający posiada opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

ZabYków we Wrocławiu (pismo znak WZN.5183.2596.2019.RK 5I370lż0I9l2020 z dnia

07 .0I.2020 r.) - kserokopia w załączenlu.

5. Oferta powinna być ptzesłata za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adręs:

drogi@powiat.trzebnica.p1, poczty, kuriera lub teZ dostarczona osobiście na adres Zarąd Dtóg

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

6. Ofęrty nalęży złożyó do dnia20.01.2020 r. (poniedziałek).

7. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jewtarz pod nr telefonu 71 387 06 I7 oruz

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

Zalącznikz

1. Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabfików m WZN.5183.2529.20l9.RK

4944612019.
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