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Roboty utrzymaniowe koryta rzeki
Struga Cisownik w km 0+000-6+150

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

tel.+48 (81) 531 03 18

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Negocjacje

Informacja
Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od
zamawiającego i zalogowania się.



Numer postępowania
LU.ROZ.2810.110.2022

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Powyżej progów unijnych
Tak

Data publikacji
22.11.2022 11:00

Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
24.11.2022 08:00

Rozpoczęcie negocjacji
24.11.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzece Struga Cisownik
w km 0+000-6+150, zlokalizowanej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Radzyniu
Podlaskim.

Zakres robót obejmował będzie:       

ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków,

wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków,

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.



Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy
Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania
Zaproszenie do udziału LU.ROZ.2810.110.2022 pdf, 336.73 KB

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy docx, 50.65 KB

Załącznik nr 2_Struga Cisownik - przedmiar robót pdf, 290.9 KB

Załącznik nr 3_Projekt umowy pdf, 269.35 KB

Załącznik nr 4_Formularz-JEDZ doc, 161.5 KB

Załącznik nr 5_Oświadczenie Wykonawcy docx, 24.56 KB

Załącznik nr 6_ STWiORU NW Radzyń Podlaski pdf, 154.42 KB

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się
rozpoczęło.
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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 zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
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