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REFERENCJE
Potwierdzam, że firma ARCHIWUM24 Sp. z o. o z siedzibą w Wejherowie (84-200),
ul. Płk. Dąbka 2A, NIP 588-245-44-20
REGON 384901330 wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814401
reprezentowana przez Artura Ryszarda Sokół - Prezesa Zarządu wykonała na zlecenie
Starostwa Powiatowego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000
Pruszcz Gdański, przedmiot umowy: „Uporządkowanie archiwalnych kategorii „A”
analogowych map państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obszaru powiatu
gdańskiego”.
Przedmiot umowy dotyczył uporządkowania i przygotowania do przekazania do Archiwum
Państwowego
5538 map wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Zakres umowy obejmował :
1. Pobranie i transport dokumentów do miejsca porządkowania tj. do siedziby Wykonawcy.
2. Wykonanie czynności konserwatorskich tj. podklejenie uszkodzeń na brzegach i miejsca
rozdarć map (na kalkach, na folii poliestrowej, na papierze).
3. Wykonanie spisu map zgodnie z przepisami i Wytycznymi Archiwum Państwowego w
formie elektronicznej ( w formacie arkusza kalkulacyjnego ) i papierowej.
4. Zapakowanie uporządkowanych map w materiały archiwizacyjne i ich opisanie zgodnie z
przepisami i Wytycznymi Archiwum Państwowego.
5. Przygotowanie korespondencji i udział w przekazaniu przedmiotowych map do Archiwum
Państwowego w Gdańsku.
Prace wykonane zostały zgodnie z umowa: w terminie 55 dni i zakończone dnia 9.12.2021r.
Firma wykazało się dobrym przygotowaniem technicznym i organizacyjnym. Prace
związane z realizacją przedmiotu umowy wykonała zgodnie z umową, w terminie, bez
zastrzeżeń. Prace wykonane zostały zgodnie z przepisami i wytycznymi Archiwum
Państwowego, co zostało potwierdzone w „ Notatce z ekspertyzy archiwalnej” z ekspertyzy
przeprowadzonej przez przedstawiciela Archiwum Państwowego w Gdańsku w związku z
pismem Starostwa w sprawie przekazania do Archiwum Państwowego w Gdańsku tych
materiałów archiwalnych.
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