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Wszyscy oferenci

zaprasza do składania
14000 euro.
I.

ofert

Gmina Kołbaskowo
na wykonanie zamówienia

publicznego

o wartości

poniżej

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych przystanków i organizacji ruchu dla nowo powstającej linii komunikacji
II Zka res prac o bel
ejrnuje:
Lokalizacja
przystanku

Zakres projektu

Cena projektu

Mapa do celów projektowych + projekt peronu z
Ustowo - zjazd do
chodnikiem
do
początku
miejscowości
+
Szosy poznańskiej
orqanizacja ruchu
Ustowo centrum

Mapa do celów projektowych
+ projekt
peronów przystanku + organizacja ruchu

2

Kurów przedszkole

Mapa do celów projektowych
+ projekt
peronów przystanku + organizacja ruchu

2

Kurów centrum

Mapa do
przebudowy
ruchu

Siadło Dolne

Organizacja ruchu na 2 przystankach

Siadło Górne

Organizacja ruchu na 2 przystankach

Moczyły

Kamieniec

Mapa do
przebudowy
autobusowej
Mapa do
przebudowy
autobusowej

projektowych
+ projekt
celów
istniejącej zatoczki + organizacja

.

projektowych
+ projekt
celów
istniejącej zatoczki na cele pętli
+ orqanizacia ruchu
celów
projektowych
+ projekt
istniejącej zatoczki na cele pętli
+ organizacja ruchu

Łącznie cena netto
Łącznie cena brutto

Dokumentacja powinna zawierać: projekt budowlany w 5 egz. w formie papierowej, 1 egz.
projektu w wersji cyfrowej w pliku PDF, kosztorys inwestorski, przedmiar, specyfikacja
techniczna 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji cyfrowej w plikach PDF
III. Termin wykonania zamówienia.
1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od
daty podpisania umowy.
2.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień złożenia zgłoszenia do Starostwa
Powiatowego w Policach, przez wykonawcę w imieniu zamawiającego.

3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestii zmiany
terminu
realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
wykonawcy.
IV. Sposób obliczania ceny.
Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę obejmującą wszystkie koszty związane
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna zawierać podatek VAT.

z

V. Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Mariusz Kuźniewski Urząd Gminy Kołbaskowo ,pokój Nr 7 , tel. /091/ 311-97-10 w. 48, fax
/091/311-95-10,
email kuzniewski@kolbaskowo.pl.
VI Sposób składania oferły:
Ofertę należy złożyć terminie do dnia 9 września 2011 roku. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo
w sekretariacie
pok.
Nr 22 lub faxem
pod nr 91 311-95-10
lub email
kuzniewski@kolbaskowo.pl.
Do oferty można załączać posiadane rekomendacje.

