RRG.271.5.2016

Pasym, dn. 11.08.2016r.

Zapytanie ofertowe
I. Zamawiający:
Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel.: 89 621 20 11
fax: 89 621 20 10
e-mail: umig@pasym.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie badań archeologicznych dla staromiejskiego rynku w Pasymiu, oznaczonego nr ewid.
111, położonego w obrębie geodezyjnym Pasym 4.
Zakres zamówienia:
1. Wykonanie wyprzedzających szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych.
2. Stały nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami ziemnymi
3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wraz z opracowaniem
niezbędnych do jego wydania załączników. Prace archeologiczne należy wykonać zgodnie z
warunkami określonymi w wyżej wymienionym pozwoleniu na prowadzenie badań..
4. Pisemne zgłoszenie do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
rozpoczęciu i zakończeniu prac archeologicznych.
5. Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych badaniach.
III. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 30.11.2016r.
IV. Kryteria oceny oferty:
Cena – znaczenie kryterium 100%
Oferty będą oceniane według wzoru:
cena oferty najtańszej
__________________
cena oferty badanej

x 100 pkt

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów Wykonawcy, który przedstawi najtańszą ofertę.
V. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Z postępowania wykluczony zostanie wykonawca wypełniający przesłanki wykluczenia
wykonawcy wskazane w art. 24 ustawy Pzp.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferty musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą czytelną
techniką. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
2. Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią opisu przedmiotu zamówienia.
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pokój nr 5 (sekretariat)
Oferty należy składać do 22.08.2016r.
VIII. Osoba do kontaktu:
Tomasz Lachowicz – inspektor Referatu Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu,
tel.: 89 621 20 11 wew. 35
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