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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA W GLINIEC

z siedzib  w W GLI CU przy ul. SIKORSKIEGO 3
TEL. 075-7711435
FAX 075-7712551

E-MAIL  wegliniec @wegliniec.pl
(tel, fax, e-mail)

ZAPRASZA

Firmy z bran y instalacyjnej w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni
cieków.

do z enia oferty na zadania obejmuj ce realizacje nast puj cych inwestycji:

1. Budowa oczyszczalni cieków w Zielonce
2. Budowa oczyszczalni cieków w Ruszowie

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. W
przypadku gdy warto ci us ug przekroczy kwot  14000 Euro, dane b  stanowi  podstaw
do ustalenia warto ci zamówienia i og oszenia przetargu zgodnie z ustaw  Prawo zamówie

publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 Obejmuje zaproponowanie rozwi zania technologii budowy oczyszczalni
cieków w miejscowo ci Zielonka dla oko o 400 mieszka ców wraz z przy czeniem

istniej cej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni zgodnie z za cznikiem graficznym.
Zadanie nr 2 Obejmuje zaproponowanie rozwi zania technologii budowy oczyszczalni
cieków w miejscowo ci Ruszów dla oko o 250 mieszka ców wraz z przy czeniem

budynków z wykorzystaniem istniej cej sieci kanalizacyjnej zgodnie  z za cznikiem
graficznym.

2. Oferta powinna zawiera :

1) Opis przyj tej technologii z uwzgl dnieniem  wymaga  Zamawiaj cego.
2) Parametry techniczne przyj tego rozwi zania technologicznego opisuj ce rodzaj, typ,

wydajno  poszczególnych urz dze  zastosowanego systemu.
3) Zestawienie finansowe obejmuj ce realizacje przedsi wzi cia z uwzgl dnieniem,

dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budow , realizacje i oddanie do
ytkowania projektowanych oczyszczalni, oraz szacunkowe.

4) Zestawienie kosztów u ytkowania projektowanej oczyszczalni.
5) Termin realizacji inwestycji.

3. Opis sposobu przygotowania oferty;

 1) Ofert  nale y z  w siedzibie zamawiaj cego na pi mie.
 2) Istnieje mo liwo  przekazania oferty faksem na nr 075-7712551 lub poczt
  elektroniczn  na adres wegliniec@wegliniec.pl
 3) Ceny podane w ofercie maj  by  wyra one liczbowo i s ownie

4) Cena podane w ofercie powinny by  cenami  brutto.
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 5) Oferta ma by  napisana w j zyku polskim, czyteln  i trwa  technik
 6) Zamawiaj cy dopuszcza z enie oferty cz ciowej tzn. na ka de zadanie osobno.

4. Zamawiaj cy przyjmuje jako priorytetowe ceny realizacji inwestycji oraz koszt
utrzymania oczyszczalni.

5. .Miejsce i termin z enia oferty.
Ofert  nale y z  w siedzibie Zamawiaj cego, w terminie  do dnia

22.03.2010r, do godz. 14,00.
6. Zamawiaj cy mo e wprowadzi  zmiany do zapytania  lub wycofa  z on   przez
siebie zaproszenie przed terminem up ywu jej sk adania.

7.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami s :
Krzysztof  Polewski pok. Nr 13 ,tel. 0757711435 w.37,

……………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)

Za czniki:
1. mapy sytuacyjno wysoko ciowe okre laj ce projektowana lokalizacje inwestycji.


