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Przedsi ę biorstwo Komunalne
w Kruszwicy Sp. z o.o.

Kruszwica 22.04.202 I r.

Przedsi ębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o złożenie oferty na
wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami sieci wodoci ągowej zgodnie
z poniższymi warunkami:
1. Nazwa zadania: Rozbudowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści Grodziwo ul. Kwiatowa

-

Dobra. Etap I
2. Lokalizacja zadania: Kruszwica, działki ewidencyjne: 144/58, 144/59 przy łączenie do
istniej ącej sieci wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym: 228.
3. Zakres prac:
realizacja kompletnego projektu wraz z uzgodnieniami,

-

wykonanie przedmiaru robót,

-

wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

-

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

-

uzyskanie map do celów projektowych w wersji cyfrowej,

-

uzyskanie wymaganych prawem uzgodnie ń dla przedstawionej dokumentacji,

-

uzyskanie wymaganych pozwole ń od właścicieli działek na druku zamawiaj ącego,

-

zgłoszenie robót nie wymagaj ących pozwolenia na budow ę,

-

w załączeniu propozycja umowy na wykonanie prac b ędących przedmiotem zapytania.

-

Dokumentacj ę techniczną należy wykonać :
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys w

-

dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, jednym egzemplarzu wersji cyfrowej,
projekt w czterech egzemplarzach wersji papierowej, jednym egzemplarzu wersji

-

cyfrowej.
4. Podstawowe parametry sieci:
-

-

średnica DN 110,

łączna długość 250 m,

5. Wymagany termin dostarczenia opracowa ń : 31 grudzień 2021 r.

6. Sposób złożenia oferty:

Ofert ę cenową należy złożyć do dnia 05.05.2021 r. ( ś roda) w sekretariacie Przedsi ębiorstwa
Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. ni. Gopla ń ska 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem
zawieraj ącym nazwę zadania.
7. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiaj ącego:

Szczegó łowych informacji udziela Dzia ł Wodoci ągów i Kanalizacji w dniach
poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00:

tel. 052 3515 377 / e-mail: zwikpk-kruszwica.pI

Osoba do kontaktu: Jerzy Pindel

tel. 052 35 15 377! e-mail: dtpk-kruszwica.pl

Sporządził : Bartosz Michalak
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58150 Kruszwica ul. Gopla ń ska 2,
www.bip.pk-kruszwj ą
RCGON 0e0095442

tel.1

fax: 523515437, 523515290

l, e-mail: sekretariat@pk-kruszwica.ql

NIP 556.000-42-89

KRS Nr 000001600

UDO 000019Z07

Rejestr: S ąd Rejonowy w Bydgoszczy, XHI Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego
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