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Na podstawie aft. 4 pkt zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. l B43, z póżn, zm.) oraz zgodnie z Zarządzeriem nr l8l20l7
Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego z dnia 26.09.2017 w sprawie legulaminu
udzielania zamówieti publicznyc|r, ogłasza postepowanie na realizację zadania pl-t.:

",-Tr',.';)'i.:,,:X.'.1rawo

,,Remont kolektora lranalizacyjnego w osadzie Iwiny"
1. Nazwa zaclania,.

,,Rernont kolektora kanalizacy.jnego w osadzie Iwiny"
2. Przec]tlliotenr zadarria.icst:
odkoparrie istnie.jącej rtrry kanalizacyjnej na długościok 4 nr olaz głębokościok 1,5m
(pl,ef'erowalre rrżycie rrrinikoparki),
b) wynriana istniejącej ,,karr-riol-rkowe.j" rury o średnicy 150 mrr' na rur,ę plastikową tej
sane.j średr-ricyod miejsca łączer-ria w piwricy do studzienki rewizy.jne.j,
c) zasyllanie powstalegcl wykopu roclzilrlynr grul]tenl \vl,Łtz z zagęszczenieLlr
i Ll(warclzenienr wierzchllie.i walstwy ltanlicniem.
3. KrytcI,iunr oceny ofcrt:
l00 "l,
- najniższa cena ryczaltowir brutto fzłl
a)

4. Sposób platności: jednorazowa płatnośćprzelewem po protokolarnyr-l-r odbiorze prac bez
wad przez Zarnawiającego oraz przedstawierrilr faktury przez Wykotrawcę, Tertlin
płahoścido 30 dlri od daty złożeniaww. faktury.
5. wylronawca w skladanei ofercie jest zobligowany do:
okleślenia ryczałtowej ceny of'elty blutto (za lealizac.ię usługi) wg załączonego dn"lku oferty
(zawierającego w swej tleściwyl]lagane oświadczenia)
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6. Sprawy pozostałe.

a)

Wykollawca powinien dokonać ogIęclzirr miejsca robót

ttzgoclnienitl terl]lil]u Z Zanlarvia.jąc;,nl

b)

c)
d)

po

wcześnie.iszynr

podana w olercie kwota ryczałtowa nie pocllega
nęgocjac.io|l1. Jest niezmienna przez
cały okr.es trwania ulnowy,

niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zanrawiającego,

zamawiający zastrzega sobie prawo

postępowania na kaźdyn jego etapie
bez podania przyczyn.

-

do

uniewaźnienia przedmiotowego
ptzed zawarciem unowy na jego realizację,

7. Termin i miejsce realizacji zadania,

Do dnia28.02.2020

r,

8.

Termin i miejsce sklac|ania ofert.
oferty riależy składać w nieprzekraczalnytrr terlrrinie do dnia
15.01.2020 r. do godz. l4W w

zaklejonych kope,tac'-r posiadających pełer-r adres nadawcy,
zatytułowanych:
.,]ienront kolektora kanallzacy.jnego w osaclzie Jwiny''
,,NIE OTWIERAC PRZED
l5.01.2020 r., godz. l4{'' tra nw. aclres:
Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 SUŁOSZOWA
oferly złożone po upływie ww. terminu nie podlegają rozpatrzeniui
zostaną zwrócone bez

ich otwierania. publiczne otwarcie ofefi nastąpi tego
samego dnia o godz. 14|0 w siedzibie
Zamawiającego.
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