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Wszyscy oferenci

Gmina Kołbaskowo

zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości
poniżej 14000 euro.

1.Przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru nad pracami pielęgnacyjnymi pn:
"wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w m.
Kurów gm. Kołbaskowo, wykonywanymi w oparciu o:

1. Inwentaryzację drzewostanu i zalecenia pielęgnacyjne na terenie zabytkowego
parku w Kurowie gm. Kołbaskowo opracowaną przez Pracownię Architektury
Krajobrazu - Małgorzata Haas - Nogal 70-260 Szczecin, ul. Jagiełły 9a/2

2. Decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Szczecinie z dnia 23 listopada 2011 r.

poprzez wykonywanie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad pracami
konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków.

2.Zakres obowiązków.
2.2.00 zakresu obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należeć będą czynności: .

- reprezentowanie zamawiającego na terenie prac konserwacji drzewostanu przez
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zezwoleniem
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie,
przepisami i zasadami wiedzy,

- przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót i przekazanie ich do
użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- niezwłoczne zawiadomienie zamawiającego o konieczności wykonania robót
dodatkowych nie przewidzianych umową z wykonawcą robót,

3.Wymaganie kwalifikacje zawodowe.

Uprawnienia zgodne z § 23 i § 31 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2011 roku Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w-sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987).

4.Termin realizacji zamówienia: listopad 2012 r.- luty 2013 r.. zgodnie z zawartą
umową. Termin może ulec przedłużeniu w przypadkach określonych w umowie na
wykonawstwo prac pielęgnacyjnych.

5.Sposób obliczania ceny.



5.1. Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę obejmującą wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia od przekazania terenu parku
zabytkowego wykonawcy do bezusterkowego odbioru końcowego łącznie z kosztami
nadzoru nad potencjalnymi robotami dodatkowymi ( koniecznymi).
Cena oferty winna zawierać podatek VAT.
5.2.Dokumentacja projektowa określająca zakres nadzorowanych robót dostępna na
http://bip.kolbaskowo.pl/index.php?id kat=125 lub w Urzędzie Gminy Kołbaskowo
pok.7.

6.Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Mariusz Kuźniewski Urząd Gminy
Kołbaskowo ,pokój Nr 7 , tel. /091/ 311-95-10 w. 48, fax /091/ 311-95-10 , email
kuzniewski@kolbaskowo.pl.

7.0fertę należy złożyć terminie do dnia 10.10.2012r. w Urzędzie Gminy
Kołbaskowo w sekretariacie pok. Nr 22, faxem pod nr 91 311-95-10 lub email
biuro@kolbaskowo.pl do godz. 15.00.

8.00 oferty należy załączyć kopię uprawnień o których mowa w pkt. 3.

9. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena 100%.


