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Sośnicowice dnia 2I.06,ż0I7 r.

Znak sprawy: RGG.27I0. 34.2017 .ZM
L.dz. 3687lż017

Dotyczy: Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy rea|izacji zadania pn. "Budowa
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach".

Burmistrz Sośnicowic zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie
zamówienia publicznego polegającego na sprawowaniu nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi ptzy realizacji zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy
ul. Ceramicznej w Sierakowicach".

Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności i zasadą efektywnego
zarządzania finansami z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2OO4r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z dnia 29 stycznia 2004 z póź, zm.)
zgodnie z treścią art, 4 pkt. 8 tejze ustawy oruz na podstawie procedur udzielania zamówteń
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzte Miejskim
w Sośnicowicach (zńącznik nr I do Zarządzenia Burmistrza Sośnicowic nr 88l2OI4 z dnia
22.09,20I4t.).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.l.Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru archeologicznęBo przy budowie
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych przy u\. Ceramicznej w Sierakowicach,
dlazadania pn. ,,Budowakanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w
Sierakowicach".

I .2.Zakres nadzoru obej muj e :

r uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie
badń archeologicznych, w tym przygotowanie wniosku wraz z załącznlkami.

o przeprowadzęnie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych
z realizacja zadania.

. opracowanie stosownego sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru
archeologicznego i przekazanie niniejszego dokumentu do Wojewódzkiego Urzędu
Oc hron y Zab >Ąków w Kato wi c ach or az Zamaw iaj ące go .

1 . 3, Kl asyfikacj a Wspólnego słownika Zamów ień CPV :

o Usłu8i archeologiczne'79.34.ż2.00-5
o Nadzór nad robotami budowlanymi 1Lż4.70,01-1

I .4, Lokalizacj a inwestycj i :

44-156 Sierakowice ul. Wiejskaprzy posesji nr 31;ul, Ceramiczna
Dzialki o nr ewidencyjnym:

o IIż arkusz mapy 3 obręb sierakowice - własnośó skarb pństwa starosta Gliwicki
zatządcadrogi Gmina Sośnicowice dr numer 6504065,
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o 15ż, ńI, ż19lI5O, 5651149 arkusz mapy 3 obręb Sierakowice - pisemne zgody
właścicieli nieruchomości.

o 5641149 , 5631144 arkusz mapy 3 obręb Sierakowice - pisemna zgoda właścicieli
nieruchomości.

1.S.Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dlarealizacji prac
archeologicznych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów
określonych w zlożonej ofercie.

I.6.0 zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą, do kierowania
badaniami archeologicznymi, które posiadają ntezbędne wykształcenie zgodnie z treścią
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Wymagany termin wykonania zadania; do 30.II.ż)I7I.

3. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
3.I.Zamawiający będzie oceniał oferty według kryterium najniższa ceny: cena - IO}Vo .

3.2.Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczńtowej brutto, która będzie obejmować
wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zap5Ąanil, a takżę
podania terminu realizacji przedmiotu zamówienia (załącznik I).

3.3.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia osób które będą brały udział w realtzacji
zadania, posiadające niezbędne wykształcenie wynikające z przepisów ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (załącznik 2).

3,4.Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w
postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została
prawidłowo podpisana , czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu.

3.5. Jeśli Wykonawca, którego oferta został,a wybrana będzie uchylał się od podpisania umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym ptzez Zamawiającego - Zamawiający wybierze ofertę
sklasyfikowaną jako następną według kryterium ofert.

3.6.W przypadku gdy zostaną z|ożone najkorzystniejsze dwie oferty o tej samej wartości.
Wykonawcy którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych- do
skuteczneg o rozstrzy gnięcia postępowania,

3.7.Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będąrozpatrylvane.

3.8,W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

4. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERTY:
 .LOferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych

oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zob ow iązań w imieniu Wykonawcy.

4.2.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożentem oferty.

4,3 .Zamaw iający nie dopusz cza możliwo ści składania ofert częściowych.

4.4.0fertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi być czytelna.
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4.5.Termin zw tązania oferty 30 dni.

4,6.0ferta powinna byó: opatrzona pieczątką firmową, zawierać adres lub siedzibę oferenta,
numer telefonu, email, numer NIP, czytelny podpis Wykonawcy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
5.1.0ferty należy składać osobiście w formie papierowej do Sekretariatu Urzędu Miejskiego

w Sośnicowicach ul, Rynek 19,44-153 w kopertach z dopiskiem -,rOferta na wykonanie
zadania - pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej
w Sierakowicach - Nadzór archeologiczny" lub w postaci elektronicznej (w formie
podpisanychprzez uprawnioną osobę/y skanów wymaganych dokumentów) przesyłając na
adres e-mail: zmorgala@sosnicowice,pl w terminie do dnia 30.06.2017r.

5.2.W przypadku korespondencji mailowej należy przed podpisaniem umowy dostarczyć ofertę
w oryginale.

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

OSOBA DO KONTAKTU:
Zofta Morgała
tel.32 238 7I91 wew. 320 (wtorek, środa, czwartek)
e-mail: zmorgala @ sosnicowice.pl

INNE POSTANOWIENIA
Zamawiające może zamknąó postępowaniebez wybrania żadnej oferty w przypadku gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawialącego lub cena
przewyższy kwotę, jakąZamawiający moze przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

ZAŁĄCZNIKLI
Zńącznlk 1 - formularz ofertowy.
Zńączntk2 -wykaz osób kierujących badaniami.
Zńączntk 3 - wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzęnte badń archeologicznych
Załącznlk 4 - wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik 5 - plan orientacyjny i plan zagospodarowania terenu.
Zńączntk 6 - korespondencja WojewódzkiUrząd Ochrony Zabytków w Katowicach
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