Popów dnia , 09.09.2008r.
Nr 341 - 5 / 08

ZAPROSZENIE
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie
przekracza 14 tyś EURO

1. Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego:

URZĄD GMINY POPÓW

b/ kod, miejscowość , województwo:

Zawady ul. Częstochowska 6
42-110 Popów, śląskie.

c/ numer kierunkowy:

034
tel.3177067, fax.31777067.

2. Informacja dotyczące zamówienia publicznego:
a/. Przedmiot zamówienia:

opracowanie projektu budowlanego sieci
wodociągowej w80 o długości ok. 560m w
drodze gminnej , bez przyłączy

b/.Miejsce realizacji zamówienia:

Zawady ul. Piwna od dz. nr 869 do # ul.
Piwnej z ul. Szkolną.

c/.Termin realizacji zamówienia:

4 miesiące od daty wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3.Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a/.Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pok.12 w terminie do 2008.09.23 do
godz.10.oo
b/.Termin i miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego pok.10, w dniu 2008.09.23.
godz.10.15
4.Kryteria wyboru oferty: cena

5.Prace projektowe polegają na opracowaniu dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej w m. Zawady w pasie drogi gminnej ul. Piwnej od dz. nr ewid. 869
do skrzyżowania ul. Piwnej z ul. Szkolną

6.Zakres prac projektowych obejmuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aktualizację mapy do celów projektowych
Projekt budowlany sieci wodociągowej o dł. 560mb, w 5egz
Kosztorys inwestorski, 2egz,
Przedmiar robót, 2 egz .
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 1 egz.
Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w
zakresie wynikającym z przepisów
Pozycje w pkt 6 od 2-5 należy przegrać na płytę CD w formie elektronicznej
Projekt budowlany należy sporządzić z zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane /Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z poź. zm./

7.Oferent powinien podać całkowitą cenę prac projektowych w PLN /brutto/.
8.Warunki udziału w postępowaniu
Oferent załączy do oferty :
a/.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b/.

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień budowlanych w zakresie
sieci cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z
zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa

Wójt
Bolesław Świtała

Załącznik : mapa orientacyjna z planowaną lokalizacją sieci

