
 

Zarząd ROD „Na Skarpie” ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:  
„BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA 
I ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH NA TERENIE ROD „NA 
SKARPIE” NA NIERUCHOMOŚCI O NR EW. 1/10, 16/1 i 16/2  oraz 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH NA 
NIERUCHOMOŚCI O NR EW. 1/8 - obręb 0281 przy ul. Smoleńskiej w 
Bydgoszczy” 

1. Zadanie ma na celu: 
1) Skanalizowanie wszystkich obiektów na terenie ROD „Na Skarpie” tzn. wszystkich altan – 

domków działkowych oraz Domu Działkowca z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

2) Likwidacja szamb bezodpływowych , 
3) Doprowadzenie do wszystkich altan oraz Domu Działkowca wody do celów spożywczych z 

sieci miejskiej, 
4) Doprowadzenie do wszystkich działek wewnętrznych wody do podlewania roślin – krany 

zewnętrzne na terenie. 
5) Wykonanie wszelkich dodatkowych prac mających na celu poprawę funkcjonalności i 

bezpieczeństwa na terenie ROD „Na Skarpie”, wynikających z przepisów techniczno-
budowlanych. 

2. Przewidywany termin realizacji dokumentacji, podzielony został na 2 etapy:  
4 m-ce (PB) i 7 m-cy (PW+ pozostałe) od daty podpisania umowy – końcowy termin 
realizacji zamówienia – 7 m-cy. 

3. Szczegółowy zakres, wymagania i terminy podane zostały w opisie przedmiotu 
zamówienia - Załącznik 

4. Ofertę na realizacje dokumentacji należy, alternatywnie: 
− przesłać na adres e-mail: krystyna.wielgus@op.pl lub b.poliwodzinski@o2.pl z 

nagłówkiem OFERTA 
− złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie ROD „Na Skarpie” lub przesłać na 

adres:  ROD „Na Skarpie” ul. Smoleńska 170A, 85-871 Bydgoszcz z napisem 
OFERTA 

5. Oferta, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,  winna obejmować; 
− Temat zadania 
− Nazwę biura projektowego, z krótką charakterystyką, 
− Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania biura ze wskazaniem 

podstawy prawnej 
− Dane kontaktowe 
− Ofertę cenową z podaną ceną netto i brutto. 

6. Oferta musi być kompletna i zostać podpisana przez osoby upoważnione do 
składania oświadczeń woli.  

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
8. Ofertę na realizacje ww. dokumentacji należy złożyć/przesłać do dnia 01.12.2017r.  
9. Kryterium oceny ofert jest CENA – wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą 

ceną. 
10. Przesłanie/złożenie oferty wiąże wykonawcę. Inwestor powiadomi oferentów o 

wyniku przetargu. 
11. Z wybranym wykonawcą podpisana zostanie umowa określająca m.in.: przedmiot 

umowy, obowiązki wykonawcy, terminy, wynagrodzenie, rozliczenie, sposób 
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odbioru, prawa autorskie, współdziałanie i kary, warunki gwarancji i rękojmi – wzór 
umowy Załącznik. 

12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 
− 509 101 359,  660 499 542,  888 593 548 

13. Zarząd ROD „Na Skarpie zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru 
którejkolwiek z ofert. 


