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Bychawa, 03.06.2019 r. 

ZWK.271.13.2019. 

        

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 

postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 

równowartości 30.000 EURO 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Macieja Rataja 6, 23-100 Bychawa 

e-mail: wodociagi@ebpk.pl, tel. 81 566-02-27 wew. 22, 

II. Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy odcinków 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Bychawa”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

wykonanie dokumentacji i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla:  

  1. Sieci wodociągowej przy ul. Marysin w Bychawie dla zasilenia działek o nr ew. 2587/1, 2587/2, 
2587/3, 2587/4 ( mapa nr 1)  
   
2. Sieci wodociągowej przy ul. 11-go listopada w Bychawie dla zasilenia działek o nr ew. 64/10, 
64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16 ( mapa nr 2)  
   
3. Sieci kanalizacyjnej z przyłączami dla odprowadzenia ścieków z działek o nr 130/10, 130/7 i 
130/14 przy ul. Zamkowej w Bychawie (mapa nr 3)  
   
4. Sieci wodociągowej przy ul. Zamkowej w Bychawie dla zasilenia działek o nr. ew. 70/6, 70/7, 
70/8, 70/10, 70/11, 70/12, 2597/20, 2597/16, 2597/17, 2597/12, 2597/13, 2597/9, 2597/10 ( mapa nr 
4)  
   
5. Sieci wodociągowej w m. Wola Duża od ul. Reymonta w Bychawie do wysokości działki nr ew. 
429 w m. Wola Duża. Proponowany schemat sieci na mapie nr 5 zaznaczony kolorem niebieskim. 
Wrysowana sieć kolorem zielonym jest obecnie na etapie projektowania.  
 

III. Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty: 

a) termin wykonania zamówienia: 

Sporządzenie dokumentacji i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – do 30 

września 2019 r. 

b) opis kryteriów wyboru oferty (przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą 

przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego): 

cena - 100 %; 
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c) miejsce, forma i termin składania ofert - ofertę należy złożyć w formie elektronicznie 

lub na formularzu oferty do dnia 14.06.2019 r. godz. 14:00, 

d) wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania 

umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty. 

 

 

        Prezes Zarządu BPK Sp. z o.o. 

         Paweł Pikula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Mapy poglądowe – 5 szt. 

 


