Ogłoszenie z dnia 24 marca 2011 r. o przetargu nieograniczonym
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 1 a, 63-200 Jarocin
Zamawiający:
e-mail: pwik@pwikjarocin.pl
Tel.: 062 747-31-60, Fax: 062 747-34-80

Postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wydłużenie
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Tytuł ogłoszenia:
z przyłączami w północno-zachodniej części
miejscowości Roszków (m.in.: do wspólnot
mieszkaniowych „Cegiełka” i „Słoneczko”)”
Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony
Siedziba Zamawiającego;
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych
Biuro nr 3 – Dział Techniczny;
warunków zamówienia:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania zadania: „Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w północnozachodniej części miejscowości Roszków (m.in.: do wspólnot mieszkaniowych „Cegiełka” i „Słoneczko”)”, która zawierać będzie uzyskane wszystkie niezbędne w procesie
inwestycyjno-budowlanym decyzje administracyjne włączOpis przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub
nie z prawomocnym pozwoleniem na budowę, których
zakresu zamówienia:
podmiotem będzie Zamawiający, zgodnie z zasadami sztuki
projektowej i współczesnej wiedzy technicznej, a także odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami. Zakres
rzeczowy dokumentacji: sieć wodociągowa – ok. 1600 mb,
sieć kanalizacji sanitarnej – ok. 1600 mb, ilość przyłączy
wodociągowych – ok. 8 szt., ilość przykanalików – ok. 8 szt.
Pozostałe warunki wg SIWZ.
Możliwość składania ofert częściowych: Brak
Możliwość składania ofert wariantowych: Brak
Termin realizacji zamówienia: Od podpisania umowy do dnia 30.11.2011 r. – wymagany
Spełniający wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
W przetargu mogą wziąć udział oferenci:
warunków zamówienia
Wadium: Nie wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 100 %
Osoba do kontaktu: Tomasz Olszak, tel.: 062 747 34 87 w. 41
Termin związania ofertą: 30 dni od otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego,
Miejsce i termin składania ofert: w lokalu nr 13 – Sekretariat,
w terminie do: 2011-03-30, do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego,
Miejsce i termin otwarcia ofert: w lokalu nr 3 – parter,
w dniu: 2011-03-30, o godz. 11:30

