OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolnośląskie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych /Dz.U. Z 2006r nr 164 poz. 1163 ze zmianami /, w celu wyłonienia Wykonawcy
pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Batorego w
Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną”
Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie
przebudowa ulicy Batorego w Kowarach -wykonanie nawierzchni ulicy, wykonanie kanalizacji
deszczowej, ukształtowanie terenu, wykonanie i montaż pionowego oznakowania drogowego.
Wartość brutto nakładów na realizację zadania wynosi : 635.144,00 zł

Termin związany z ofertą 30 dni
Kod CPV: 74 23 15 40 – 4

- usługi nadzoru budowlanego robót drogowych

Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2008r
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:
- Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Uprawnienia budowlane do kierowania /nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie objętym
niniejszym zamówieniem (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
- Wykaz usług wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i
wartością nie mniejszą niż wartość niniejszego zamówienia
–

Formularz ofertowy

–

projekt umowy

Instrukcję dla Wykonawców można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6 /parter

w budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pani
Paulina Gierałt tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w
godz. 800 – 1500 w dni robocze.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przebudowa ulicy Batorego w Kowarach
wraz z infrastrukturą techniczną”, należy złożyć w terminie do 9.11.2007 r do godz. 950
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego
przedmiotu zamówienia wraz z podaniem współczynnika IN=...........% nakładów brutto na
realizację zadania.
Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej
/pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 9.11 .2007r

