Nowy Sącz dnia 02-02-2004 r
OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska – zaprasza do składania ofert na realizację usługi:
„ Opracowanie projektu budowlanego inwestorskiego wykonawczego dotyczącego
wykonania sieci oświetlenia ulicznego ulic Olszewskiego, Gwardyjska przejście,
Podmłynie, Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu”.
I.Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na wykonaniu projektu
budowlanego inwestorskiego sieci oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 16-02-2004r
do dnia 30.05.2004 r.
Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
II.Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował wymienionymi kryteriami wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów:
-cena 100 %
Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny otrzymają ilość
punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg. następującej formuły:
K1 min
Kc= -------------------------- x 100
K1 of
Kc - ilość punktów dla danej oferty
K1 min - najniższa cena z rozpatrywanych ofert
K1 of - cena rozpatrywanej oferty
Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki
wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług ujętych umową. Oznacza to, że cena ta musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost, jak również nie
ujęty, a niezbędne do wykonania zadania.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą tj. taką która uzyska największą ilość punktów.
III.Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w:
Pełnej zgodności z decyzją i warunkami zabudowy oraz warunkami technicznymi
zasilania.
System ochrony od porażeń wykonać zgodnie z normą PN-92/E-05009 istniejący układ
sieciowy TN-C
Wszystkie uzgodnienia i zatwierdzenia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
IV.Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej określając kwotę brutto usługi, kwotę netto
usługi i należne podatki.

2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą
ofertę.
4. Oferta powinna być złożona w 1 egz. w zaklejonej kopercie /opakowaniu/ z napisem –
„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego”.
5. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
-odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu
-nie zawierają oczywistych omyłek
V.Termin składania ofert:
Do dnia 12.01.2004 r godz. 10oo
VI.Miejsce składania ofert:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Szwedzka 2 II piętro pok. Nr
16.
VII.Upoważnionym przedstawicielem :
Do udzielania szczegółowych informacji dotyczących wykonania w/w zamówienia jest
Zbigniew Gorgosz tel. 018 443-44-33

