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„Czyszczenie obrzeży zbiornika
wodnego Chańcza, na rzece Czarna
Staszowska”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu
Długosza 4A
27-600 Sandomierz

tel.413535049

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Postępowanie zakończone

Numer postępowania
KR.ROZ.2811.163.2021

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
30.04.2021 13:00

Termin złożenia oferty
07.05.2021 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na
utrzymywaniu w czystości obszarów zawartych pomiędzy linią wyznaczającą granice
terenów administrowanych przez Zbiornik Wodny Chańcza, a aktualną linią lustra wody w
zbiorniku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość osób min. 2 oraz pojazdu który
wjedzie w miejsca wykonywania usługi.

Warunki realizacji umowy
Określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór umowy

Branże CPV

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90910000-9 - Usługi sprzątania



Pytania i odpowiedzi
Data

Opublikowane przez

Treść

04.05.2021 10:06:05

Krzysztof Madej

Dzień dobry,
w nawiązaniu do postępowania nr KR.ROZ.2811.163.2021 proszę o udzielenie informacji jakiego
rodzaju odpady Zamawiający przewiduje do wytworzenia w miejscu porządkowania obrzeży zbiornika
wodnego? Proszę o wskazanie kodów odpadów.
Po drugie czy Zamawiający przewiduje jawne otwarcie ofert z udziałem Wykonawców? Jeżeli tak,
proszę o podanie daty i godziny.

Dzień dobry,

Odpowiedź 1:
Kod odpadów:
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie przewiduje otwarcia ofert z udziałem Wykonawców

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe - Czyszczenie obrzeży ZW Chańcza pdf, 1.19 MB

Załącznik nr 1 - Wzór umowy doc, 91.5 KB

Zalacznik nr 2 - Formularz ofertowy doc, 83.5 KB

Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie Wykonawcy docx, 15.25 KB

Załącznik nr 4 - Szczegółowy opis zamówienia docx, 15.09 KB
Dodano po publikacji w dniu 30.04.2021 12:25:39

Załącznik nr 5 - Wykaz osób i sprzętu doc, 79.5 KB

Mapa z terenem do sprzątania docx, 281.35 KB

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 221.3 KB
Dodano po publikacji w dniu 10.05.2021 11:19:23

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

10.05.2021 11:19:23
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https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/download/30178,Wybor-najkorzystniejszej-oferty.html


Krzysztof Madej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
Bioselect Sp. z o. o.
ul. Łagowska 37
26-035 Raków

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/postepowania-przetargow/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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