
Ogłoszenie
Żary, 9.09.2004.

Łużycki Związek Gmin
68-200 Żary, Rynek 1- 5,

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000
Euro, na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacyjnych i kolektorów ściekowych w obrębie
oczyszczalni ścieków w Iłowej, z włączeniem gminy Wymiarki i miasta
Gozdnica – obiekt tranzyt ścieków – wraz z decyzją pozwolenie na

budowę.”
Zakres zamówienia obejmuje:

Prace geodezyjne:
 mapy do celów projektowych - w postaci papierowej oraz w

postaci elektronicznej rastrowej skalibrowanej we
współrzędnych geodezyjnych do przetwarzania w programie
komputerowym AUTOCAD,

 szerokość pasma aktualizacji  do 60 m,
 w przedmiotowym zadaniu aktualizacji wymaga ok. 20 km trasy

a nowego pomiaru geodezyjnego wymaga ok. 15 km. trasy, w
tym znaczne ilości prac geodezyjnych na terenach kolejowych,

Opracowanie projektowe :

 sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej ok. 35 km,
 sieci rurociągu dla potrzeb monitoringu  ok. 35 km,

W  przetargu  mogą  brać  udział  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie
art.24  Ustawy  z  dnia  29.01.2004  –  prawo  zamówień  publicznych  -
spełniający  warunki  podane  w  SIWZ.  Nie  dopuszcza  się  możliwości
składania oferty wariantowej, ani ofert częściowych.

Termin realizacji do 15 września 2005.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa brutto 100%.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20 zł.: 



 Do odebrania osobiście w budynku administracyjnym SWŚ Złota
Struga w Żarach ul. Żurawia 19, pok.1. 

 Wysyłka po zamówieniu przesłanym faxem na nr: 0-68, 374 47 50.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Iłowej ul. Żeromskiego 27
(pok. 14) - do godz. 10.45 do dnia 11 października 2004 roku. Otwarcie
ofert nastąpi 11 października 2004 o godz.11.00. 

Termin związania ofertą – 30 dni.

Wadium należy wnieść w kwocie 6 000 zł.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:  

Marek Cieslak tel. 0-68, 374 6000, w.24.

PRZWODNICZĄCY ZARZĄDU 
ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN

/-/ Marek Cieślak 

Uwaga!!!

Na życzenie Wykonawcy udostępniana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w
wersji elektronicznej (nieodpłatnie).

(-) Marek Cieślak 13.09.2004


