Ogłoszenie nr 442/P/18/Oddział Koszalin
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
projektów budowlano-wykonawczych
ENERGA – OPERATOR SA. Oddział w Koszalinie
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Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie
adres: ul. Morska 10,
75-950 Koszalin
NIP 583-000-11-90; REGON: 190275904-00050
strona internetowa: http://bip.energa-operator.pl
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Elżbieta Jordan, w godz. 8:00-14:00, tel. (94)3483334
adres email: elzbieta.jordan@energa.pl
Zamawiający ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie projektów budowlano wykonawczych:
Kołobrzeg gmina wiejska
sprawa ZN/3119/505MZI/2018/18322
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej na działce 782 położonej w
miejscowości Dźwirzyno przy ulicy Piastowskiej z dowiązaniem do istniejących linii
kablowych 15kV oraz budowa kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej
zintegrowanej po stronie niskiego napięcia
Dąbie Borne Sulinowo obszar wiejski
sprawa ZN/3120/505MZI/2018/18486
Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV w zamian istniejącej słupowej
stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 41073 "Dąbie Gospodarstwo Rolne" wraz z
powiązaniami kablowymi 15kV i 0,4kV w obrębie Kiełpino, gm. Borne Sulinowo
Kalisz Pomorski obszar wiejski
sprawa ZN/3152/505MZI/2018/18351
Budowa dwóch odcinków linii kablowych 15kV nr 229 i 262 w zamian linii
napowietrznej 15kV przebiegającej przez tereny zalesione oraz przebudowa linii
światłowodowej, gmina Kalisz Pomorski
Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 22-02-2019
Przetarg nr 2 - 24-04-2019
Przetarg nr 3 - 29-11-2019
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
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Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
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Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, 75-950 K-lin ul. Morska10 , Biuro Podawcze ,p.100
do 22-06-2018 godz. 08:00
Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, POKÓJ 105
data 22-06-2018 godz. 10:15
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych:
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania
zamówień w Energa-Operator SA.
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Sporządził(a): Elżbieta Jordan

Koszalin, 07-06-2018 r.

