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Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi: 
Pełnienie nadzoru archeologicznego prac ziemnych w obrębie budowy: Rozbudowa budynku i 

zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury 
 

Informacje o ogłoszeniu nr 1151260 

Zamawiający – Beneficjent 
Nazwa: EŁCKIE CENTRUM KULTURY 
Adres: Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, warmińsko-mazurskie , ełcki 
Numer telefonu: 876218000 
Fax: 876215250 
NIP: 8481135538 
Tytuł projektu 
Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury 
Numer projektu 
RPWM.06.01.03-28-0002/17-00 
Termin składania ofert: do dnia 07-12-2018 
Miejsce i sposób składania ofert 
Ełckie Centrum Kultury, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47 
Oferty naleŜy składać w formie pisemnej (papierowej) 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Waldemar Pieńkowski 
Nr telefonu osoby upowaŜnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
87 621 80 08, 606 43 23 59 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Pełnienie nadzoru archeologicznego prac ziemnych w obrębie budowy: Rozbudowa budynku 
i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury 
Kategoria ogłoszenia: Usługi 
Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne 
Miejsce realizacji zamówienia: Woj.: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk 
Opis przedmiotu zamówienia 
Cel zamówienia 
Prowadzenie nadzoru archeologicznego prac ziemnych w obrębie budowy Rozbudowa budynku 
i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury 
Przedmiot zamówienia 
Pełnienie nadzoru archeologicznego prac ziemnych w obrębie budowy Rozbudowa budynku i zagospodarowanie 
terenu Ełckiego Centrum Kultury, a w szczególności: 

1. Weryfikacja zasobu źródeł historycznych i archiwalnych dotyczących terenu budowy. 
2. Prowadzenie nadzoru archeologicznego prac ziemnych prowadzonych w obrębie inwestycji z zastosowaniem 

standardów dokumentacji polowej (opisowej, rysunkowej i fotograficznej), wymaganych podczas tego typu 
badań archeologicznych.  

3. W przypadku odkrycia zabytków i struktur archeologicznych – wstrzymanie prac ziemnych i zgłoszenie tego 
faktu Kierownikowi Delegatury WUOZ w Ełku, który podejmie decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu 
ratowniczych badań wykopaliskowych. Badania wykopaliskowe nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.  

4. W przypadku, gdy nie będzie konieczne przeprowadzenie badań wykopaliskowych, zabezpieczenie zabytków 
ruchomych oraz odpowiednie zadokumentowanie odkrytych struktur oraz obiektów zabytkowych i jak 
najszybsze ponowne udostępnienie teren budowy wykonawcy prac budowlanych.  

5. Sporządzenie dzieła w postaci opracowania końcowego – dokumentacji konserwatorskiej                                             
z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego w ramach wymienionej w §1 inwestycji – w 3 egzemplarzach, 
w tym dwóch dla Zamawiającego i jednego dla Delegatury WUOZ w Ełku, na warunkach określonych w 
pozwoleniu nr 186/2016, 348/2016 oraz decyzji 82/2016 wydanymi przez ten urząd. 
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Zakres nadzorowanych prac przedstawiono w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na 
Rozbudowę budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury Załącznik nr 4 dostępnej na 
stronie internetowej www.eck.elk.pl/przetargi i w siedzibie Zamawiającego.  

Kod CPV: 71351914-3 
Nazwa kodu CPV 
Usługi archeologiczne 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Działanie ciągłe w terminie styczeń 2019 – kwiecień 2019. Zakres usługi będzie ściśle powiązany z harmonogramem 
realizacji przez wykonawcę robót budowlanych. 
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
Dysponowanie pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach. 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
Oferta 
Ocena oferty 
Kryteria oceny: Cena 100%. W wypadku gdy ceny wszystkich złoŜonych ofert  będą wyŜsze od środków przeznaczonych na 
realizację zadania przez Zamawiającego, postępowanie zostanie uniewaŜnione. 
 


