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INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, jest Beneficjentem 
Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" wspó łfinansowana z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno - ściekowa, dzia łanie 1.1. 

Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powy żej 15 tys. RLM. 

Wartość  Projektu realizowanego w latach 2010-2015 wynosi 108 187 261,66 PLN brutto. Dla 
zrealizowania Projektu powo łana zosta ła Jednostka Realizuj ąca Projekt w strukturze Urz ędu Miasta 
i Gminy. 

Zwracamy si ę  z propozycj ą  złożenia oferty na wykonanie: 
1. uzupełnienia szkiców inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej dla zadania Z5 Budowa 

kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotowie, Z8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Ś ledziejowice, 

2. inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z powy ższym zakresem, 

3. rozliczenie długości sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z powy ższym zakresem. 

Okres wykonania: stycze ń-luty 2016 r, p łatność  30 dni. 

Warunki p łatności: przelew na konto wskazane przez Wykonawc ę  w terminie 30 dni po odbiorze 
przez Zamawiaj ącego przedmiotu zamówienia i z łożeniu przez Wykonawc ę  poprawnej faktury. 

Ofertę  należy złożyć  w formie elektronicznej( jrp(wieliczka.eu) lub pisemnie na Dziennik Podawczy 
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka w 
nieprzekraczalnym terminie 28 stycznia 2016 r. godz. 16:00. 
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Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce Jednostka Realizuj ąca Projekt, ul. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka 

tel. 12 26 34 326, fax 12 26 34 307, www.irp.wieliczka.eu , e-mail: irp@wieliczka.eu  

„Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka" Umowa nr POIS.01.01.00-00-020/08 

wspó łfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ś rodowisko Funduszu Spójno ści 
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Lp Nazwa artyku ł u im i ł oś  

T Wykonanie w zakresie niezb ędnym dla realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie - - 
Wieliczka" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013, priorytet I - Gospodarka wodno- ściekowa dzia łanie 1.1. Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.: 
1. uzupe łnienia szkiców inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej dla zadania Z5 Budowa 
kanalizacji sanitarnej we wsi Kokotowie, 
Z8 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ś ledziejowice, 
2. inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z powy ższym zakresem, 
3. rozliczenie długości sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z powy ższym zakresem. 
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