
Zaproszenie do złożenia oferty 

Gmina Opatów w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 

stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm./ zaprasza do złożenia oferty  na opracowanie 

koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Opatowie wraz z rozbudową  sieci 

kanalizacyjnej oraz kosztorysu szacunkowego i studium wykonalności zgodnie z 

instrukcją sporządzania Studium Wykonalności i instrukcją wypełniania załączników 

w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Przewidywany zakres modernizacji oczyszczalni: 

- remont pompowni głównej, remont OKF z wymianą mieszadła zasów i orurowania, 

remont prasowalni, przebudowa piaskownika, modernizacja komory napowietrzania 

wraz z rozbudową ciągu technologicznego, remont wentylatorowi, rozbudowa 

budynku socjalno-biurowego oraz zakup pojazdu dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego, 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej 5 km, przedstawienie sposobu zagospodarowania i 

wykorzystania osadu oraz możliwości produkcji biogazu. 

Dokumenty stanowiące przedmiot zamówienia powinny być wykonana w 2 egz.  

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 

Termin realizacji do 28 lutego 2016 r. 

W ofercie prosimy podać cenę netto i brutto wykonania opracowania koncepcji 

techniczno-kosztorysowej /kosztorys szacunkowy/ modernizacji oczyszczalni ścieków 

w Opatowie wraz z rozbudową  sieci kanalizacyjnej i opracowaniem studium 

wykonalności. Prosimy o założenie  oferty cenowej /druk oferty w załączeniu/  

w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. godz.15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i 

Gminy  

w Opatowie lub przesłać pocztą.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kontakt z Inwestorem  pod nr tel. 15 8681313 



….............................................................   …………………………………………… 

  ( pieczęć firmy)                                                                                  miejscowość, data/  

 

O f e r t a  

Nawiązując do zaproszenia oferujemy opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Opatowie wraz z rozbudową  sieci kanalizacyjnej oraz kosztorysu szacunkowego i 

studium wykonalności zgodnie z instrukcją sporządzania Studium Wykonalności i instrukcją 

wypełniania załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za cenę:  

 

Cena netto: …........................................................zł  
 
VAT: …...................................................................zł 
 
Cena brutto ….......................................................zł 
 
Słownie: …......................................................................................................................... 
 
Termin płatności: 30 dni  
 
Termin wykonania: do 28.02.2016r.  
 

Osobą/ osobami do kontaktów z zamawiającym jest ….......................................... 

tel. kontaktowy …..................................   

 

1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni. Bieg 
terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  

 

                      

                                                    ….....................................................
                                          / podpisy osób upoważnionych / 

 


