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Wszyscy oferenci

Gmina Kołbaskowo

zaprasza do składania ofert
14000 euro.
I.

na wykonanie

zamówienia

publicznego

o wartości

poniżej

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie prac porządkowych terenu przy ruinach kościoła w rn. Warzymice gm_
Kołbaskowo w obrębie działek nr 116 i 117 obręb Warzymice
II. Zakres prac obejmuje:
oczyszczenie terenu w obrębie narysu fundamentów kościoła oraz terenu bezpośrednio
przylegającego z wszelkiej roślinności nie posiadającej wartości zabytkowej, w tym
samosiejek drzew i krzewów oraz roślinności zielonej, bez usuwania brył korzeniowych
drzew,
wykonaniu niezbędnych prac ziemnych , w zakresie pozwalającym na odsłonięcie partii
fundamentowej kościoła,
oczyszczeniu odsłoniętych fundamentów z ziemi, śmieci i luźnego gruzu, w stopniu
pozwalającym na ocenę stanu zachowania reliktów kościoła,
śmieci i gruz wywieść na składowisko odpadów a ziemie rozplantować na terenie.
W/w prace należy prowadzić ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego.
Roboty ziemne należy ograniczyć do niezbędnego minimum, tak aby nie naruszyć
pochówków obecnych na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. W razie odkrycia
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest zabytkiem, zobowiązuje się
wykonawcę prac do przestrzegania art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 L Nr 162, poz. 1568 z póź. Zm.)
III. Termin wykonania zamówienia.
1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30
kwietnia 2011 r.
2.Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień dokonania uprzątnięcia terenu.
3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w czasie jej trwania w kwestii zmiany
terminu
realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
wykonawcy.
IV. Sposób obliczania ceny.
Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę obejmującą wszystkie koszty związane
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna zawierać podatek VAT.
V. Upoważnionym

z

do kontaktów z oferentami jest:

Mariusz Kuźniewski Urząd Gminy Kołbaskowo ,pokój Nr 7 , tel. /091/ 311-97-10 w. 48, fax
/091/311-95-10 , email: kuzniewski@kolbaskowo.pl.

VI Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć terminie do dnia 25 marca 2011r. w Urzędzie Gminy Kołbaskowo w
sekretariacie
pok. Nr 22 lub faxem pod nr 91 311-95-10 lub email
kuzniewski@kolbaskowo.pl.
Do oferty można załączać posiadane rekomendacje.
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