Ogłoszenie
Gmina Pasym zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania operatu/dokumentacji
stanowiącego/-cej odpowiedź na postawioną tezę:
„Czy obniżenie drogi – działka nr 200/4, br. geod. Leleszki, gm. Pasym wpłynie na stosunki
wodne na terenie działki sąsiedniej – działka nr 29/12, obr. geod. Leleszki, gm. Pasym?”
Do realizacji przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U z 2015 r., poz. 2164 z pózn. zm.).
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonania opracowania operatu/dokumentacji
stanowiącego/-cej odpowiedź na tezę:
„Czy obniżenie drogi – działka nr 200/4, br. geod. Leleszki, gm. Pasym wpłynie na stosunki wodne
na terenie działki sąsiedniej – działka nr 29/12, obr. geod. Leleszki, gm. Pasym?”
Opracowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę wydania decyzji na podstawie art. 29
ustawy z dnia Prawo wodne oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
Opracowanie dokumentacji gmina Pasym zleci osobie z odpowiednimi uprawnieniami z zakresu:
projektowania dróg, drogownictwa, wodno-melioracyjne, budowlane z zakresu inżynierii wodnej,
sanitarnej.
Uprawnienia te należy potwierdzić poprzez przedstawienie aktualnego zaświadczenia członkostwa
we właściwej izbie samorządu.
Przed złożeniem oferty istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy – pokój nr 14
UMiG w Pasymiu.
Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty
cenowej w terminie do dnia 07.03.2017 r. do godz. 15:30. Do oferty należy dołączyć dokument
potwierdzający posiadane uprawnienia (np. kserokopia aktualnego zaświadczenia członkostwa
we właściwej izbie samorządu).
2. Oferty należy składać w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w innej
formie pod warunkiem jednoczesnego wysłania oferty w formie pisemnej.
3. Sposób złożenia oferty:
- osobiście/Poczta Polska w Urzędzie Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym,
pok. nr 5 (Sekretariat) lub
- faxem pod numer (89) 621 20 10 lub
- za pomocą adresu e-mail: planowanie@pasym.pl
Wybór dostawcy:
- odbędzie się w oparciu o kryterium najniższej ceny i posiadane uprawnienia.
Termin realizacji zamówienia:
- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2017 r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest:
Barbara Trusewicz - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, pokój 16
Burmistrz Miasta Pasym
/-/ Cezary Łachmański

