ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamówienie poniżej 30 tys. euro, zgodnie z procedurą zakupową spółki SEWiK PQE/P/2

„SEWIK” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp z o. o. w Zakopanem, zwraca się
z zapytaniem ofertowym, o cenę wykonania kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia
budowy bez sprzeciwu, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic
Salamandra – Mocarni Boczna w Kościelisku.
(Zakres opracowania na mapce – załącznik nr 3)
I. Zamówienie obejmuje wykonanie:













Map do celów projektowych.
Uzyskanie wypisów rejestru gruntów po trasie projektowanych kolektorów.
Wykazu aktualnych właścicieli działek na trasie kolektorów sanitarnych wraz z
uzyskaniem pisemnych zgód tych właścicieli na budowę kanalizacji.
Uzyskanie warunków przyłączeniowych od Spółki SEWiK.
Kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
do budynków. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego podłączenia pewnej
części budynków, zaprojektowanie lokalnych przydomowych pompowni ścieków z
zasilaniem energetycznym, automatyką i włączeniem do systemu monitoringu.
Kosztorysów inwestorskich.
Kosztorysów ślepych i przedmiarów robót/do przetargu/.
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz innych przewidzianych prawem decyzji,
uzgodnień opinii, operatów itp. niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji.

II. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019r.
III. Realizacja zamówienia
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy, której wzór jest załącznikiem nr 1 do
zapytania ofertowego.
Załącznikiem do umowy będzie harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji projektu
sporządzony przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego na podstawie którego
będą dokonywane płatności częściowe.
IV. Składanie ofert
Prosimy o wypełnienie druku oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma i
dostarczenie go do siedziby Spółki SEWIK, ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane,
w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta przetargowa na wykonanie projektu; kanalizacja
Salamandra – Mocarni Boczna”, w terminie do 22.11.2018r
Osobą do kontaktów z oferentami jest: mgr inż. Jacek Szczerba
Dział Techniczny i Inwestycji - pok. 1, tel. 018 20 24 475, kom. 695 300 853

