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Zaproszenie do skladania ofert
Wójt Gminy Bransk zaprasza do skladania ofert na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn. "Zamkniecie i rekultywacja skladowiska odpadów stalych innych niz niebezpieczne
i obojetne we wsi Domanowo, gmina Bransk"
Wykonawca pelnic bedzie nadzór inwestorski w zakresie wynikajacym z przepisów Prawa budowlanego
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118ze zm.) oraz przepisów wykonawczych.
Dodatkowo do zadan inspektora nalezec bedzie m.in.:
1) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez wlasciwy organ samorzadu województwa,
2) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych, odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym.
Szczególowy zakres robót objetych funkcja nadzoru zawarty jest w dokumentacji technicznej.
Zamawiajacy zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy zdecyduja sie wziac udzial w tym postepowaniu,
do wizytacji miejsc realizacji robót i ich otoczenia, w celu oszacowania na wlasna odpowiedzialnosc
kosztów i ryzyka przyjecia zamówienia oraz uzyskania wszelkich informacji, jakie moga byc niezbedne
w przygotowaniu oferty i podpisaniu umowy na wykonanie zadania.
Zakres robót budowlanych i termin realizacji poszczególnych etapów:
I. Zadanie zostalo podzielone na piec etapów, o nastepujacych zakresach prac do wykonania:
etap I: (do 30.11.2011 r.): Roboty przygotowywawcze, w tym wykonanie pizometrów, Formowanie
korony skladowiska,
etap II: (do 30.11.2012 r.): Formowanie korony skladowiska,
etap III: (do 30.11.2013r.): Dolna warstwa rekultywacyjna (uksztaltowanie wierzchowiny
i skarp), Górna warstwa rekultywacyjna (budowa okrywy rekultywacyjnej)
etap IV: (do 30.11.2014 r.): Zabiegi agrotechniczne przed urzadzeniami zieleni (przygotowania
do wysiewu, uzyznienie gruntu), Roslinnosc rekultywacyjna,
etap V: (do 31 maja 2015 r.): Zabiegi agrotechniczne przed urzadzeniami zieleni (przygotowania
do wysiewu, uzyznienie gruntu), Roslinnosc rekultywacyjna
2. Koncowy termin wykonania zamówienia ustala sie do 31 maja 2015 r.
Nalezy uwzglednic 36 miesiecy okres gwarancji jakosci udzielony przez wykonawce robót budowlanych,
w którym Wykonawca bedzie zobowiazany uczestniczyc w czynnosciach zwiazanych z inspekcjami
gwarancyjnymi, odbiorowymi oraz innymi, mogacymi powstac w okresie realizacji zadania oraz udzielonej
gwarancJI.
Kryterium oceny ofert:
CENA = 100 %
Do oferty nalezy dolaczyc:
1. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci
gospodardczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej.
2. Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien.
Termin i miejsce skladania oferty:
27 czerwiec 2011 r. do godz. 10:00
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