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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

  

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

  

  

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  

Wykonanie projektu budowlanego ul. Ogrodowej w Jabłonnie wraz z geodezyjnym
wydzieleniem działek 

  

  

Ulica Ogrodowa w myśl ustawy o drogach publicznych jest drogą wewnętrzną  o długości około
390,00 mb. Oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 275  
i szerokości, od ul. Spacerowej do zakrętu 3,00 m, w dalszej części 2,00 m.

  

Powierzchnia działki wynosi 0,0800 ha i jest w zarządzie Urzędu Gminy Brody.
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Założenia do budowy drogi:

      

1.Wariant I - rozbudowa istniejącej drogi na długości 390 mb. 

  

Droga wewnętrzna (szer. pasa drogi 5m),

  

2.Wariant II – rozbudowa istniejącej drogi na długości 390 mb oraz budowa nowego
odcinka drogi na długości około 160 mb do ul. Górnej.

  

- do budowy niezbędny jest pas gruntu o szerokości 5 m oraz dodatkowy wykup części gruntów
z działki nr 298 oraz nr 328 i 329.

  

Na trasie budowy drogi znajdują się 22 działki.

  

- 4 działki wymagają regulacji stanu prawnego (sprawy spadkowe)

  

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej 
 i opisanej kopercie.

  

            Oferty należy składać do 11.09.2015r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2015r o godz. 10
00

.

  

Pożądany termin wykonania prac– 31.12. 2015r.
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Wójt Gminy Brody 

  

Marzena Bernat
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