AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC

Zaprasza do konkursu
na wyłonienie oferenta do wykonania dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla
zadania pn.:„Budowa odcinka kanalizacji tłocznej z likwidacją istniejącego odcinka na terenie SSE
EURO-PARK MIELEC w Mielcu”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
Do przedmiotowego zakupu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Przedmiotem zakupu jest wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych dla
zadania pn.:„ Budowa odcinka kanalizacji tłocznej z likwidacją istniejącego odcinka na terenie SSE
EURO-PARK MIELEC w Mielcu”. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. planuje przebudowę istniejącej
kanalizacji tłocznej w celu uwolnienia działki pod zabudowę przemysłową na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert częściowych.
Termin wykonania zakupu został określony na pięć miesięcy od podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakich żąda Zamawiający na potwierdzenie ich
spełniania w postępowaniu, zostały szczegółowo określone w pkt. IV oraz VII Ogłoszenia.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty kierując się kryterium: najniższa cena netto.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w ARP S.A. ul. Nowy Świat 6/12,
00-400 Warszawa – Recepcja IV p. klatka „C” do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 13:00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 stycznia 2019 r. o godz. 13:30 w siedzibie w ARP S.A.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i jest liczony od daty otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Ogłoszenia w trakcie postępowania oraz
możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru.
Inne istotne informacje, a w szczególności szczegółowy opis przedmiotu zakupu oraz
postanowień umowy zawarte zostały w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, które
dostępne jest na stronie internetowej www.bip.arp.pl w zakładce Ogłoszenia/przetargi
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