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Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont wodomistrzówki w miejscowości1.
Siemianówka zgodnie z dokumentacją projektową dotycząca wykonania robót
budowlanych. Szczegółowy zakres zamówienia określa:

Przedmiar robot – załącznik nr 3 do zapytania1.

Projekt architektoniczno-budowlany – załącznik nr 4 do zapytania2.

STWiOR – załącznik nr 5 do zapytania3.

Pozwolenie na budowę – załącznik nr 6 do zapytania4.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował osobą przewidzianą do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.



Branże CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe pdf, 1.65 MB

Przedmiar robót pdf, 427.08 KB

Spec. techn. dobudowa łazienki bud. RZGW w Siemianówce pdf, 769.17 KB

Projekt architektoniczno - budowlany zip, 5.29 MB

Pozwolenie na budowę pdf, 221.68 KB

zalacznik_nr_1 oferta doc, 63.5 KB

Projekt umowy pdf, 2.72 MB

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 381.27 KB
Dodano po publikacji w dniu 10.11.2021 17:01:02

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

10.11.2021 18:16:25

Małgorzata Martyniuk

Zamawiający zwiększył kwotę zabezpieczoną do ceny najkorzystniejszej oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się
rozpoczęło.
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