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Naprawa-remont przepustów
wałowych: Pompownia Dobrzeń,
Boguszanka, Wiśniowa

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu
Odrowążów 2
45-089 Opole

tel.661221654

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GL.ROZ.2811.178.2021.30E

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
16.06.2021 11:00

Termin złożenia oferty
24.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Prace polegać będą na wykonaniu: wykoszenia i oczyszczenia terenu wokół budowli,
wymiany desek na nowe w zamknięciach, kładkach, wymiany klapy fi 100cm,
zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów stalowych, tj. oczyszczeniu i pomalowaniu
(dwukrotnym) elementów stalowych: poręczy, barierek, prowadnic, uchwytów, itp.,
oczyszczeniu murów z darni, porostów, umyciu, uzupełnieniu ubytków w okładzinie
murów, odtworzeniu w rejonie budowli (wypadu) umocnienia z podwójnej opaski
faszynowej, smarowaniu i olejowaniu mechanizmów wyciągowych, wymianie uszczelnienia
zamknięć
i sprawdzeniu ich szczelności, uporządkowanie miejsca po przeprowadzeniu całości robót.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej
jak w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
jak w zapytaniu ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
jak w zapytaniu ofertowym



Branże CPV

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania
Zapytanie ofertowe pdf, 2 MB

Opis przedmiotu zamówienia docx, 26.16 KB

wzór umowy docx, 26.16 KB

wzór umowy doc, 147.5 KB

formularz ofertowy doc, 39.5 KB

Oświadczenie wykonawcy nr. 1 docx, 15.47 KB

Oświadczenie wykonawcy nr. 2 docx, 15.46 KB

Wykaz robót docx, 17.94 KB

Kosztorys ofertowy xlsx, 15.95 KB

Informacja z otwarcia ofert pdf, 31.94 KB
Dodano po publikacji w dniu 24.06.2021 13:52:59

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pdf, 300.25 KB
Dodano po publikacji w dniu 07.07.2021 10:17:40

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 300.25 KB
Dodano po publikacji w dniu 07.07.2021 10:32:25

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

07.07.2021 10:32:25

Dariusz Lubojański

Wybór najkorzystniejszej oferty
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Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanyh
Mirosław Materak
ks. P. Gołąba 30
46-040 Schodnia

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.
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