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Ldz. 2923
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do złożenia
ofert na: Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi mającymi na
celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika spinającego euroregionalne
trasy rowerowe ER2-Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”.
W ramach Projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru archeologicznego.
Nadzorem archeologicznym należy objąć prace ziemne prowadzone na terenie budowy dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi
mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika spinającego
euroregionalne trasy rowerowe ER2-Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”.
W ramach Projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
Projekt nr RPDS.03.04.03-02-0001/17
w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działania nr 3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”
Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zakres robót budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego określa
dokumentacja projektowa, która stanowią załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.
Uszczegółowienie zakresu przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.
W umowie z Wykonawcą robót budowlanych przyjęto termin jej wykonania do dnia 31.08.2020 r.
(data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych). Wykonawca będzie sprawował
nadzór archeologiczny do czasu faktycznego zakończenia terminu realizacji robót i wykonania
obowiązków wynikających z umowy po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, pok. 1
(sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020 r.
do godz. 09:00.
5. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500
Jelenia Góra, Polska, w dniu 25.05.2020 r. godz.10:00
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi dysponować jedną osobą do kierowania badaniami archeologicznymi, która
ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez
co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych, zgodnie z treścią art. 37e, 37h
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).
7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100% ceny.
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8. Wzór oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
9. Warunki płatności - określone w projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
10. Sposób przygotowania oferty:
▪

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;

▪

Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:

Miasto Jelenia Góra – Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra
Oferta na zadanie pn.:
Prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi mającymi na celu
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy
rowerowe ER2-Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”.
W ramach zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej”.
Nr postępowania: MZDiM-UE.271.07.2020
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 25.05.2020r. godz. 10:00

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Pani Monika Turkiewicz tel. 75 64 20 037, e-mail: mturkiewicz@jeleniagora.pl

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Piotr Cichowski

