BIOGAL sp. z o.o.

ZO-01/18/POIiŚ

PROCEDURA
Wyciąg z Zapytania Ofertowego (SIWZ), art. 1.2 oraz 1.3 wskazujący miejsce upublicznienia
dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
1.2.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego opis oraz zakres prac do
wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa Dokumentacja Projektowa stanowiąca
załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), upubliczniona na stronie internetowej
www.biogal.pl oraz dostępna do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub obrazu
utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
pod adresem kontaktowym wskazanym w art. 7.4.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ), tj.:
a) Projekty budowlane:


b)

Projekt budowlany – Budowa sieci ciepłowniczej w przyłączami infrastrukturą,
w miejscowości Boleszyn i Mroczno, zasilanej z istniejącej biogazowni rolniczej
o docelowej mocy 2,99 MW, zlokalizowanej w miejscowości Boleszyn, gmina
Grodziczno, powiat nowomiejski. Kategoria obiektu: XXVI – sieci ciepłownicze;
 Projekt techniczny do zgłoszenia – budowa przyłączy ciepłowniczych do
budynków mieszkalnych w miejscowości Boleszyn, gmina Grodziczno, powiat
nowomiejski. Lokalizacja: dz. nr 22/3, 180, 116, 117, 115, 114 obręb Boleszyn;
Pozwolenia:




Decyzja nr 37/2017 z dnia 03.02.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenie na budowę, wydana przez Starostę Nowomiejskiego
(AB.6740.1.398.2016);
Decyzja nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31
marca 2016 r., wydana przez Wójta Gminy Grodziczno (BP.6733.6.2016);



1.3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.02.2016 r., wydana przez
Wójta Gminy Grodziczno (GK.6220.1.2016);
c) Zestawienie ilości obiektów, planowanych do przyłączenia według ich powierzchni.
Wymienniki ciepła muszą być dobrane z uwzględnieniem powierzchni obiektów
przeznaczonych do podłączenia do sieci.
Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 Zapytania Ofertowego (SIWZ), upubliczniony
na stronie internetowej www.biogal.pl oraz dostępny do wglądu lub pobrania na wniosek,
w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu, pod adresem kontaktowym wskazanym w art. 7.4.1.
Zapytania Ofertowego (SIWZ).
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