OGŁOSZENIE
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydział
Infrastruktury Komunalnej za p ra s za do składania ofert na realizację usługi pn.:
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla
separatorów wg zestawienia separatorów stanowiącego załącznik nr 1 do umowy:
Ofertę zawierającą proponowaną cenę prosimy przedstawić w zestawieniu tabelarycznym
według schematu:
Kwota netto

Podatek VAT

Kwota brutto

numery: REGON, NIP, a także decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla
separatorów.
w terminie do dnia 12.03.2019 roku do godziny 9,30 w Biurze Obsługi Interesanta sala A,
stanowisko 11.
Termin realizacji zamówienia:
1)pozwolenie wodnoprawne dla decyzji ul. Młyńska znak RS.II-622/102/2009 zostanie
przekazane do dnia 28 czerwca 2019r.
2)pozostałe pozwolenia wodnoprawne zostaną przekazane w terminie do dnia 30.11.2019
roku, przy czym dzień ten jest równoznaczny z podpisaniem bezusterkowego protokołu
odbioru.
W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kierować na adres:
”Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, sala A, stanowisko
11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5”.
Oferowana cena za wykonanie zamówienia podlega negocjacjom w dół.
Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 30.000
EURO netto. Oferty o wartości powyżej 30.000 EURO oraz złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2019 roku do godziny 9,30 w Biurze Obsługi
Interesanta sala A, stanowisko 11.
Negocjacje z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną
przeprowadzone w dniu 12.03.2019 roku o godzinie 10.00 w pokoju nr 221 WIK Urzędu
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Oferty mogą składać podmioty:
•
•
•

Posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
Posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia,
Posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zlecenia.

Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem zlecenia są
Pan Piotr Mazik oraz Pan Włodzimierz Piotrowski – Wydział Infrastruktury Komunalnej,
pokój nr 229 nr tel. (041) 2672 182 lub 26 72 208.

