Konkurs ofert
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zaprasza firmy do
złożenia oferty na montaż ogrodzenia Ośrodka Zarybieniowego w Łopusznej.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu
ul. Inwalidów Wojennych 14
33-300 Nowy Sącz
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia w Ośrodku Zarybieniowym w Łopusznej
ul.Gorczańska 102. o długości ok 650 m wraz z montażem bram i automatyki.
Zakres prac obejmować będzie:
1. Demontaż starego ogrodzenia
2. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 180 cm i długości 250 cm typu 2D z
prętów poziomych podwójnych co najmniej 2x6mm i pionowych co najmniej 5mm ze
słupkami 60x40 mm dł. 240 cm z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez
cynkowanie ogniowe
3. Montaż podwójnej podmurówki prefabrykowanej (jedna na drugiej) o wysokości łącznej
50cm z czego średni 25 cm nad ziemią i 25 cm pod ziemią.
4. średnia wysokość ogrodzenia nie może być wyższa niż 2,2 m i niższa niż 2 m
5. Montaż bram wjazdowych i bramek wejściowych wg specyfikacji:
1. 1 szt. brama wjazdowa przesuwna o długości 6 m wypełniona siatką panelową
zgodną z ogrodzeniem. Montaż bramy z automatyką.
2. 3 szt. brama wjazdowa przesuwna o długości 5 m wypełniona siatką panelową
zgodną z ogrodzeniem. B
3. Montaż bramek /furtek/ wejściowych o szer. co najmniej 1 m. w ilości 5 sztuk –
wypełnionych siatką panelową zgodną z ogrodzeniem.
4. Automatyka bram powinna być obsługiwana z 1 urządzenia (pilot, smartfon itp.)
3. Termin realizacji zamówienia :
Marzec – grudzień 2018 r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą wpisaną w
CEDG posiadający niezbędną wiedzę oraz zaplecze techniczne do realizacji przedmiotowego
zamówienia.
5. Wykaz dokumentów i uwagi dotyczące przedstawianej oferty:
Oferta winna zawierać podane koszty poszczególnych prac wg opisu przedmiotu zamówienia z
podanym kosztem brutto 1 mb ogrodzenia
6. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:
Za pośrednictwem poczty polskiej – decyduje data stempla pocztowego
W zamkniętej kopercie opatrzonej podpisem „Ogrodzenie Łopuszna” na adres:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu
ul. Inwalidów Wojennych 14
33-300 Nowy Sącz
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@pzwns.info.pl
W nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2018 r.

Pozostałe informacje:
Wybór wykonawcy zostanie dokonany do dnia 5 kwietnia 2018 r.
Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Biura – 728 494 786 oraz Kierownik Ośrodka
Zarybieniowego w Łopusznej – 728 315 582.
Osoby chcące zapoznać się z przedmiarem robót oraz z charakterystyką obiektu na miejscu
proszone są o wcześniejszy kontakt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia konkursu
2. nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny
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