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Ogłoszenie

Numer

2021-15990-45939

Id

45939

Powstaje w kontekście projektu

PLRU.01.01.00-RU-0104/18 - Baltic Odyssey - Creation of common historical and cultural area

Tytuł

„Baltic Odyssey - Creation of common historical and cultural 
area”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Zamówienia uzupełniające

Nie

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, w szczególności w następujących przypadkach:
1)�zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy;
2)�zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby kierującej badaniami;
3)�zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Podwykonawcy;
4)�zmiana stawki podatku VAT.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności tych zmian.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-30
1. MAH.251.10.2021 Truso geofizyka
2. Załacznik nr Formularz oferty
3. Załacznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
4. Załacznik nr 3 Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
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NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-30

Data ostatniej zmiany

2021-04-30

Termin składania ofert

2021-05-13 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta  11
82-300 Elbląg
NIP: 5781043810

Osoby do kontaktu

Grzegorz Stasiełowicz
tel.: 552327273
e-mail: g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Przeprowadzenie badań geofizycznych - Truso

Budżet części 1

13128,10 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi badawcze

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru 
domniemanego wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w ramach projektu „Baltic Odyssey – 
tworzenie wspólnego obszaru historycznego i kulturowego”, dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
- przeprowadzenie badań geofizycznych  dotyczących wyznaczenia zasięgu 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska. Prospekcja ma zostać przeprowadzona przy użyciu 
metod geofizycznych, w tym metody georadarowej, elektrooporowej i magnetycznej (w zależności 
od uwarunkowań terenowych). Z uwagi na specyfikę terenu, konieczne będzie także wykonanie 
odwiertów techniką wierceń pełnordzeniowych (10 odwiertów), w celu weryfikacji danych uzyskanych 
dzięki prospekcji georadarowej, elektrooporowej i magnetycznej.
- opracowanie raportu z badań – przedłożenie dokumentacji przeprowadzonych badań wraz z analizą 
stwierdzonych anomalii pod kątem występowania na badanym obszarze obiektów archeologicznych 
(grobów). Raport ma zawierać opis zastosowanych metod, dokumentację fotograficzną z badań, 
mapę stwierdzonych anomalii oraz ich interpretację. Raport ma zostać dostarczony Zamawiającemu 
w wersji papierowej i elektronicznej.

Kody CPV

71351710-3 Usługi poszukiwań geofizycznych
71351720-6 Geofizyczne pomiary terenów archeologicznych
76431000-3 Usługi odwiertów

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

elbląski

Gmina

Elbląg
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Miejscowość

Janów

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-06-30

Opis

Przeprowadzenie badań geofizycznych 
Przeprowadzenie badań geofizycznych  dotyczących wyznaczenia zasięgu 
wczesnośredniowiecznego cmentarzyska. Prospekcja ma zostać przeprowadzona przy użyciu 
metod geofizycznych, w tym metody georadarowej, elektrooporowej i magnetycznej (w zależności 
od uwarunkowań terenowych). Z uwagi na specyfikę terenu, konieczne będzie także wykonanie 
odwiertów techniką wierceń pełnordzeniowych (10 odwiertów), w celu weryfikacji danych uzyskanych 
dzięki prospekcji georadarowej, elektrooporowej i magnetycznej.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 2

Koniec realizacji

2021-07-31

Opis

Dostarczenie raportu z badań 
Opracowanie raportu z badań – przedłożenie dokumentacji przeprowadzonych badań wraz z analizą 
stwierdzonych anomalii pod kątem występowania na badanym obszarze obiektów archeologicznych 
(grobów). Raport ma zawierać opis zastosowanych metod, dokumentację fotograficzną z badań, 
mapę stwierdzonych anomalii oraz ich interpretację. Raport ma zostać dostarczony Zamawiającemu 
w wersji papierowej i elektronicznej.

Czy występuje płatność częściowa
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NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: jedną osobą do kierowania badaniami nieinwazyjnymi, która 
posiada:
- wykształcenie z zakresu archeologii oraz geologii lub geofizyki poparte odpowiednimi dyplomami 
ukończenia uczelni wyższych;  
- co najmniej 12-miesięczne doświadczenie z zakresu geofizyki i badań geoarcheologicznych, 
obejmujące prowadzenie badań na co najmniej 8 stanowiskach pradziejowych, 
wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, nowożytnych; 
- doświadczenie w wykonaniu wierceń geologicznych na co najmniej 8 stanowiskach pradziejowych, 
wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, nowożytnych.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Kryterium ceny - rozumianej jako podana w ofercie całkowita wartość brutto, którą Zamawiający zapłaci za 
wykonanie całości przedmiotowego zamówienia – waga kryterium: 50 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
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Kryterium liczby opracowań wykonanych przez osobę kierującą badaniami nieinwazyjnymi waga kryterium 
50 pkt.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Za wykazanie od 1 do 3 opracowań wyników badań geofizycznych na stanowiskach pradziejowych, 
wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, nowożytnych zostanie przyznanych 20 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Za wykazanie od 4 do 5 opracowań wyników badań geofizycznych na stanowiskach pradziejowych, 
wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, nowożytnych zostanie przyznanych 40 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Za wykazanie powyżej 5 opracowań wyników badań geofizycznych na stanowiskach pradziejowych, 
wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych, nowożytnych zostanie przyznanych 50 pkt

Podsumowanie
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Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-30 - data opublikowania

-> 2021-05-13 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-05 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-06-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 
badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domnieman... 

-> 2021-07-31 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 
badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domnieman... 

-> ????-??-?? - Etap2 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domnieman...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Usługa / Usługi badawcze / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie badań geofizycznych w celu wyznaczenia obszaru domnieman...


