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Nowy Targ  05.03.2019 r.

Sprawa: Wykonania prac projektowych ustawienie i zasilanie elektryczne biletomatu.

Działając  zgodnie  z  art.  4  pkt.  8  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych, Referat ds Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do złożenia
oferty na wykonanie prac projektowych dla zadania:

 ustawienie i wykonanie zasilania elektrycznego biletomatu przy wiacie przystankowej przy ulicy
Szaflarskiej w Nowym Targu „Szaflarska CPN”

Zasilanie z istniejącej szafki rozdzielczo-pomiarowej Równia Szaflarska 23 SK. 

Zakres prac  obejmuje:
1) projekt budowlany   (w zakresie uszczegółowienia umożliwiającego realizację zadania)
2) uzyskanie pozwolenia na budowę

Projektant zaopatrzy przedmiotowe prace projektowe w wykaz opracowań oraz pisemne  oświadczenie,
że prace projektowe  zostały wykonane zgodnie z  umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej
oraz  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami,  polskimi  normami  i  że  są  kompletne  z  punktu
widzenia celu, któremu mają służyć.

Wymagania zamawiającego:

1) Za termin zakończenia robót uważa się uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę. 
2) do  oferty  należy  dołączyć  stosowne uprawnienia  do  wykonywania  przedmiotowych  prac  z

potwierdzeniem wpisu na  listę  członków właściwej  izby samorządu zawodowego oraz  kopię
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

3) ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1).
Szczegółowe informacje można uzyskać  w Referacie ds Drogownictwa i  Transportu Urzędu Miasta
Nowy  Targ, pokój  nr  227,  p.  Marian  Matejczyk,  tel.  18  26  11  292,  e-mail:
marian_matejczyk@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć:
do dnia  09.03.2019 r. do godz. 15  na adres:
 Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
 Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101,

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
        ”biletomat - prace projektowe”

lub elektronicznie na adres sekretaria@um.nowytarg.pl bądź marian_matejczyk@um.nowytarg.pl
 
Otrzymują:
1) adresat
2) a/a

Referat ds. Drogownictwa i Transportu
tel.  18-26-11-292 e-mail: umnt@um.nowytarg.pl pokój Nr 217, II piętro
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