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Zapytanie ofertowe

Na uzyskanie decyzji pozrvolenia na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznYchoraz

przeprowadzenie ratownicrych badań archeologicznych obejmującYch stałY nadzór

. archeologiczny dla zadania:

,rRemont drogi powiatowej nr 134? D ul. Żmigrodzka w miejscowoŚci Prusicel|.

ZarządDróg powiatowych w Trzebnicy,l|.Łączna lc, 55-100 TrzebnicaTwraca się z ProŚbą o

przedstawienie oferty, na uzyskanie decyzji pozwolenia na prowadzenie ratowniczYch badń

archeologicznych, przeprowadzenie ratownicnych badń archeologicntych obejmującYch stĄ

nadzót archeologiczny otM sporządzenie sprawozdania naukowego zbadń dlazńania: ,§emont

drogi powiatowej nr 1347 D uL Żmigrodzka w miejscowoŚci Prusice't. Łączny odcinek to 115

mb.

1. ptosimy o podanie ceny łącarej oraz w rozbiciu na po§zczególne zadania:

, ?auzyskanie decyąii dla całości zadania,

. 
'anadzór 

archeologiczny, w razie konieczności, za ratownicze badania archeologicane oraz

sporądzenie sprawozdania naukowego z badń

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

prawidłowo wystawionych faktur.

Płatrość w 2 częściach:

. zauzyskanie decyzj1

. za ratownicze badania archeologiczne oraz nadzór archeologiczny i spotządzenie

sprawozdania naukowego z badń.

3. Termin realizacji:

a) na uzyskanie zearolenia konserwatorskiego (pozwolenia na ratownicze badania

archeologicale) - do 1 miesiąca od ohzymania zlecenia,

b) na prowadzenie prac archeologicznych oraz sporuądzenie sptawozdania naŃowego

z badń - planowany termin to 2021 r. lŃ ewenfualnie 2022 r. po$czas jak będzie realizowana



inwestycja.

4. Dla przedmiotowego zadania Zamawtający posiada opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zabytków we Wrocławiu (pismo znak WZN.5183.560.2020.RK II1I]l2O20 z dnia06.04.2020 r.) -

kserokopia w załączeniu.

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

drogi(Dpowiat.trzebnica.pl, poczty, kuriera lub teZ dostarczona osobiście na adres Zarząd Dróg

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

Oferent powinien stworzyć oferlę na formularzu zńączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna b}zc:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierac adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIĘ
- podpisana czytelnie ptzęz wykonawcę.

6. Ofęrl:l należ:l złoż:ló do dnia23,04.2020 r, (czwartek\.

7. Zamawląący dokona oceny ważnych oferl na podstawie jednego kryterium

Cena:100%,

8. Ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po złożeniu i ocenie ofęrt a wyniki i wybór

najkorzystniejszej ofefty zoŚtanie ogłoszony pisemnie dla wykonawców i na tablicy ogłoszeń

Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

9. Oferty złożonę po terrninie nie będą rozpatrywane.

10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Zapytanle ofeftowe zamleszlzono na tablicy ogłoszeń Zarządu Drog Powiatowych w Trzebnicy

11. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Jewiarz pod nr telefonu 71 387 06 I7 oraz

adresem email : dro gi @po\.vi at.trzebnica,p1.

Zalącznikiz

W zór formularza ofertowego.

Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr WZN.S1835602020.RK 1 t1l712020

zdnia06.04.2020 r.

Projekt zagospodarowania terenu d|a zadaniaobjętego zapytanioln ofertowym.

1.

)

3.



Zńączniknr 1 do zapytania ofertowego.

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

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 16,04.2020 r, dotyczącego uzyskania decyzji pozwolenia na
prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych oraz pnzeprowadzenie ratowniczych badań
archeologicznych obejmujących stały nadzór archeologiczny dla zadania:
,,Remont drogi powlatowe| nr 1347 D ut. Żmigrodzka w mle|scowoścl Pruslce".

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

Numer telefonu /faxu: ..,

Numer konta bankowego : 
_ 
.., . .

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia objętego zamowieniem za następują cenę:

1). Cena jednostkowa brutto za uzyskanie zezwolenia konsenłatorskiego (oraz zgody z muzeum i

innych wymaganych załącznikow)tj. Decyzji pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badań

archeologicznych od Dolnośląskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we '

Wrocławiu... ....,..,..,.zł

w tym netto .....,...,Podatek VAT ...,,.Yo.

2). Cena jednostkowa brutto zaptowadzenie kompleksowych prac archeologicznych (nadzoru i

ratowniczych badań archeologicznych) na terenie inwestycji oraz sporządzenie sprawozdania

naukowego zbadan ( dokumentacja i konserwacja odkrytego materiału

zabytkowego).........,.. .......,......,.......zł

..,.. ...... .)

w tym netto . .....,........Podatek VAT ......%.



1. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z całym przedmiotem zamówienia.

2, Zobowiązujemy się do wykonania zamowienia w terminie:

a) do 1 miesiąca od otzymania zlecenia na uzyskanie zezwolenia konserwatorskiego,

b) w trakcie realizacji inwestycji na prowadzenie prac archeologicznych.

3, Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

4. Jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.

5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Oferenta

Pani/Pan... ...nrtelefonu

Prawdziwośó powvzszych danych potwierdzam(y) własnorecznym podpisem świadom(-i)
odpowiedzialności karneiz ań.297kk oraz 305 kk.

dnia ..,.....,.. ........2020 r.

(podpis Oferenta) (podpis upoważnionego przedstawiciela)



:

Wtocław, 6.a4.202a r.

a-via Adam Ozimina
ul. Dębowa 5a
55-1ż0 Oborniki Sląskie

dotyczy: zadania ,rRemont rlrogi powiatowej nr 1347D ul. Zmigrodzka w
mitjseowości Prusice'o

W odPowiedzi na pismo z dnla29.a3.2019 r. (wpł. 1.04.żaI9 r,) w powyźszej sprawie
uPuejmie intbrmuję, że opiniuję poryĘrvnie planowaną przebudowę drbgi powiuto*..; n
l347D ul, Zmigrodzkiej w rniejscowości Prusice, polegającą na przebudówie jezdni Óraz
ręmoncie chodnika, zgodnie z projektem budowlanym, opracowanym w marcu 2Óża r. Wez
mgr inż. Adama Oziminę, z uwagą: kostka w ksźałcie prostokąta.

Projekt stanowi załączntk do niniejszej opinii.

Dla Prac ziemnych zwi'qanych z przedmiotowynr zamierzęniem l\ymagane jest
P_zeProwadzerrie ratowniczycb badań archeologicznych za pozwoleniem Dohóśląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Powyższe stanowisko nie zwąInia otl konieczności uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i
ponv oleń wymagany ch prz epi s anł i' praw a,

łrla Prusice (Zmigrodzka)
RK,JB
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