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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do składania ofert cenowej na wykonanie kompleksowej usługi polegającej na
wykonaniu wymiany przyłącza wodnego od głównego licznika do budynku na odcinku 50
metrów w Swarzędzu.
Opis prac:
1. uzgodnienie warunków z zarządcą wodociągu - spółką Aquanet z siedzibą w Poznaniu
2. wykonanie projektu wymiany przyłącza jeżeli będzie wymagane
3. ewentualne dokonanie zgłoszenia do organów PINB jeżeli będzie wymagane
4. wykonanie robót budowlanych wymiany przyłącza
5. przeprowadzenie procedury sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Wykonawca powinien dysponować osobą posiadające uprawnienia do projektowania w/w
zakresu.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających
na wymianie przyłącza.
Termin wykonania prac:
Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 6 tygodni od dnia przesłania zlecenia.
Wymagania wobec Wykonawcy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome
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1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca dysponuje osobą posiadająca uprawnienia do
projektowania (kopię dokumentów tej osoby).
2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy (wykaz wykonanych prac za okres
ostatnich 2 lat)
Warunki płatności:
100% wynagrodzenia - po wykonaniu całości prac potwierdzone protokołem odbioru
podpisanym przez Zamawiającego Wykonawcę.
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej – cena – 100%.
Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów są:
Mgr Agata Wawer, mgr Aneta Kruk – tel. 081/889 31 00,
Ofertę zawierającą:
- formularz ofertowy wg załączonego druku,
- załączniki potwierdzające uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie
należy przesłać nie później niż do dnia 25.09.2015 r. do godz. 14.00 na adres:
Państwowy Instytut Badawczy– Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy.
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