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Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opoluul. Malczewskiego 1, 45—031 Opole, ogłasza przetarg ofertowy na :„Wymianę mnicha spustowegona zbiorniku Hutnikw Tułowicach"
nr działki 210 : polegający na:

Zabezpieczeniu rurociągu przed utratą wody ze stawu — korkiem pneumatycznym,Zabezpieczenie powierzchni uszkodzonego mnicha Ianserami,Usunięcie starego uszkodzonego mnicha spustowego,Wykonanie fundamentupod nowy mnich spustowy,Posadowienie nowego mnicha,
Zabezpieczenie betonem nowego mnicha,
Zabezpieczenie grobli( piaskiem, tłuczniem, humusem) przy mnichu spustowym,Uporządkowanie terenu budowy po zakończonych pracach.
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Jednocześnie zaznaczamy, że wymiana mnicha spustowego będzie odbywać się bezmożliwości opuszczenia poziomu wody. istnieje możliwość wglądu do dokumentacjiw siedzibie Biura Okręgu.

Termin realizacji : do uzgodnienia

Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna :

- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta , nr telefonu, NIP,— podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać kosztorys ofertowy, wg kosztorysu ślepego
~ zawierać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ZUS.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i zgłoszeńbudowlanych.

Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu,ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia 29.03.2019r. godz. 13 :00 w zamkniętychkopertach z dopiskiem: „Przetarg ofertowy na wymianę mnicha spustowego na stawie Hutnik"wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencjidziałalności g05podarczej, wystawionyw dacie nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed datą złożeniaoferty.



Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Biura OkręguPolskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego1, 45-031 Opole.
Osobą udzielającą informacji jest specjalista ds. gospodarczych —Maja Cymbalista nr tel.602 353 403.

Zarząd Okręgu PZW zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29/01/2004 Prawo zamówień publicznych(tekstjedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Ocena ofert.

Zamawiającydokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:1. Cena,
2. Termin realizacji prac (od do)
3. Okres gwarancji na wykonane roboty,
4. Dotychczasowawspółpraca

Informacje dotyczące wyboru oferty.
Zamawiający zawiadamia tylko wybranego oferenta, w sposób telefoniczny oraz e-mail.Wybrany oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu dwóch tygodni odzawiadomienia.
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