LUKS.4.2021

Leśna, dnia 12.04.2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszam do złożenia oferty cenowej wg załączonego wzoru na następujące zadanie:
Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej
na prowadzenie badań archeologicznych zadania pn.: „Rozwój infrastruktury poprzez
przebudowę parku przy mauzoleum Wollerów w Smolniku”.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Pełnienie nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań ratowniczych, tj. naukowych
badań i dokumentowania zabytków, które zostaną odkryte w trakcie wykonywania prac
ziemnych związanych z wykonaniem robót budowlanych.
b) Uzyskanie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegaturze
w Jeleniej Górze decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych.
c) Wykonanie inwentaryzacji

i dokumentacji

(opisowa, rysunkowa,

fotograficzna)

zachowanych reliktów osadnictwa, które zostaną ewentualnie odkryte w obrębie
wykonywanych wykopów określonych projektem.
d) Wykonanie dokumentacji i sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego
zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac
archeologicznych wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
e) Wykonanie dokumentacji w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzyma
Zamawiający, jeden egzemplarz otrzyma Wojewódzki Konserwator Zabytków.
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Wykonawca musi posiadać kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy, określone
przepisami art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.)
Charakter ziemnych robót budowlanych objętych nadzorem został opisany w opisach
technicznych projektów budowlanych, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego i są dostępne na stronie internetowej www.kwisa.eu w zakładce „pliki do
pobrania”.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia oraz do złożenia w Delegaturze
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze kompletnego wniosku
o zezwolenie na prowadzenie prac archeologicznych, w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
Planowany termin rozpoczęcia robót ziemnych: niezwłocznie po uprawomocnieniu się
decyzji o pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
Planowany termin zakończenia robót budowlanych całego zadania: 06.11.2021 r.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/roboty budowlane
3. Wymagany

termin

realizacji

zamówienia:

tożsamy

z

planowanym

terminem

zakończenia robót budowlanych czyli 06.11.2021 r. Za termin realizacji zamówienia uznaje
się dzień przekazania Zamawiającemu sprawozdania z nadzoru archeologicznego wraz z
protokołem odbioru badań i przekazania dokumentacji archeologicznej potwierdzonym przez
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Artur Fabijański – Prezes Ludowo Uczniowskiego Klubu Sportowego KWISA, ul. Polna 5,
59-820 Leśna, tel.: 602-745-779, erwina.aniskiewicz@gmail.com
(imię i nazwisko, stanowisko, adres – pokój, telefon, e-mail.)

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2021 r. do godz. 1200 w formie:
pisemnej na adres: Ludowo Uczniowski Klubu Sportowy KWISA, ul. Polna 5,
59-820 Leśna lub
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elektronicznie: erwina.aniskiewicz@gmail.com
6. Kryterium oceny ofert
a)

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

b) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
o następującym znaczeniu: cena (brutto) - 100%.
7. Informacje uzupełniające:
a) Oferta musi zawierać nazwę zadania, którego dotyczy (oferta cenowa w załączeniu).
b) Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
c) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
d) Wzór umowy na wykonanie zamówienia w załączeniu.
e) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania, a po upływie terminu zmiana ceny możliwa jest w trybie
negocjacji, jeżeli takie będą prowadzone.
f) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie
rozpatrywana. Na wniosek nadawcy zostaje odesłana, a w przypadku braku takiego
wniosku w terminie 14 dni od zawiadomienia o przyczynie nierozpatrywania oferty,
zostaje zniszczona.
g) Za termin skutecznego doręczenia oferty uznaje się godzinę i datę jej wpływu do
tutejszego sekretariatu (ewentualnie na skrzynkę mailową).
h) Złożenie

oferty

najkorzystniejszej

cenowo

nie

gwarantuje

zawarcia

umowy

z Zamawiającym.
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania .
j) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w załączeniu.

12.04.2021 r. Prezes Artur Fabijański
(data i podpis Prezesa)
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