Jastarnia, 12.04.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018
Gmina Jastarnia zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na Pełnienie nadzoru
archeologicznego oraz uzyskanie w imieniu Gminy Jastarnia zezwolenia na
prowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn. „Budowa nadzatokowego
ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy”
Zadanie dofinansowane w zakresie działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność”, w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym
,,Rybactwo i Morze”.
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia obejmuje:
1. Pełnienie nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań ratowniczych, tj. naukowe
badanie i dokumentowanie zabytków, które zostaną odkryte w trakcie wykonywania
prac ziemnych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą: „Budowa
nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy”.
2. Uzyskanie dla Gminy Jastarnia zezwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdańsku na prowadzenie badań archeologicznych.
3. Wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji (opisowa, rysunkowa, fotograficzna)
zachowanych reliktów osadnictwa, które zostaną ewentualnie odkryte w obrębie
wykonywanych wykopów określonych projektem.
4. Wykonanie dokumentacji i sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru
archeologicznego zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na
prowadzenie prac archeologicznych wydanym przez Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Dokumentacja winna być wykonana w dwóch
egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Gminy Jastarnia i jednego
egzemplarza dla Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, określone
przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziewictwa Narodowego z dnia 22
czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych
i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017r., poz. 1265).
Charakter ziemnych robót budowlanych objętych nadzorem został opisany w projekcie
budowlanym, który jest dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Jastarni w związku
z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie robót budowlanych pod
adresem: http://www.bip.jastarnia.pl/zamowienia/pokaz/5646
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia wniosku o zezwolenie na prowadzenie
prac archeologicznych, który zostanie przekazany do autoryzacji Burmistrzowi
Jastarni. Wykonawca złoży podpisany wniosek w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

2. Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 15.05.2018 r.
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2018 r.
3. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi po realizacji umowy na
podstawie protokołu odbioru usług, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie sporządzonej faktury.
4. Opis sposobu obliczania ceny: Przewiduje się rozliczenie z Wykonawcą w oparciu o cenę
ryczałtową, którą Wykonawca wyliczy dla całego zakresu wymaganych przez
Zamawiającego czynności.
1) Kryterium oceny ofert: cena ofertowa brutto – waga 100%
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10:00 w formie
pisemnej na adres: Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Biuro
Obsługi Interesanta (pok. 101) lub elektronicznie: referatrozwoju@jastarnia.pl
z dopiskiem „Oferta na Pełnienie nadzoru archeologicznego oraz uzyskanie w imieniu
Gminy Jastarnia zezwolenia na prowadzenie badań archeologicznych dla zadania pn.
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy”
6. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego:
Jacek Świdziński, tel. 58 675 19 19; Agnieszka Konkel tel. 58 675 19 30
7. Informacje uzupełniające:
1) 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.
2) Za termin skutecznego doręczenia oferty uznaje się godzinę i datę jej wpływu do tutejszego
urzędu ( pokój 101 Biuro Obsługi Interesanta) lub ewentualnie na skrzynkę mailową
referatrozwoju@jastarnia.pl
8. Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz oferty,
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

