
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10028,Roboty-utrzymaniowe-na-ciekach-wodnych-na-terenie-dzialaln
osci-NW-Jaslo-i-NW-Deb.html
2023-05-23, 18:48

Roboty utrzymaniowe na ciekach
wodnych na terenie działalności NW
Jasło i NW Dębca

Zapytanie ofertowe

Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Jaśle
Modrzejewskiego 12
38-200 Jasło

tel.134463311

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
RZ.ZPU.2.532.62.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
29.10.2021 12:00

Termin złożenia oferty
08.11.2021 08:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji technicznej stanowiącym
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
brak warunków

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
brak warunków

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
brak warunków

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego



Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe pdf, 243.38 KB

formularz oferty docx, 29.78 KB

dokumentacje zip, 31.5 MB

kosztorysy ofertowe zip, 46.72 KB

wzór umowy docx, 50.84 KB

Informacja z otwarcia ofert pdf, 409.38 KB
Dodano po publikacji w dniu 08.11.2021 13:20:09

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf, 452.88 KB
Dodano po publikacji w dniu 17.11.2021 12:40:55

Części postępowania
Numer

Przedmiot

Kategoria

Akcja

1

Zabezpieczenie lewego brzegu potoku Iwielka w km 11+685 - 11+695 w miejscowości
Draganowa, gm. Chorkówka

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

2

Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Kłopotnica w km 6+840 - 6+850 w miejscowości
Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52559,Zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52559,Zapytanie-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52375,formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52375,formularz-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52376,dokumentacje.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52376,dokumentacje.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52377,kosztorysy-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52377,kosztorysy-ofertowe.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52378,wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/52378,wzor-umowy.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/53878,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/53878,Informacja-z-otwarcia-ofert.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/55274,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/download/55274,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10029,Zabezpieczenie-lewego-brzegu-potoku-Iwielka-w-km-11685-11695-w-miejscowosci-Drag.html


Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

3

Zabezpieczenie prawego brzegu potoku ,,bez nazwy'' dz. nr ewid. 162 w km 0+470 - 0+504 w
Jaśle, obręb 20-Podzamcze, gm. Miasto Jasło

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

4

Zasyp wyrw brzegowych na potoku Iwinka w km 2+940-2+950, 2+955-2+965; zasyp wyrwy
brzegowej na potoku Dopływ z Olszyn w km 0+230-0+255 w miejscowości Łazy Dębowieckie,
gm. Dębowiec

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

5

Udrożnienie koryta, remont ubezpieczeń kamiennych, zabudowa wyrw na potoku Ostra w km
4+100-4+600, km 7+100-7+600 w miejscowości Gumniska, gm. Dębica

Roboty budowlane

Postępowanie zakończone

Nie złożyłeś oferty

Pokaż

Informacja

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10030,Zabezpieczenie-prawego-brzegu-potoku-Klopotnica-w-km-6840-6850-w-miejscowosci-Pi.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10031,Zabezpieczenie-prawego-brzegu-potoku-bez-nazwy039039-dz-nr-ewid-162-w-km-0470-05.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10032,Zasyp-wyrw-brzegowych-na-potoku-Iwinka-w-km-2940-2950-2955-2965-zasyp-wyrwy-brze.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10033,Udroznienie-koryta-remont-ubezpieczen-kamiennych-zabudowa-wyrw-na-potoku-Ostra-w.html


Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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