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UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego




Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.
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Zakład Usługowy
St. Kobeszko, P. Kobeszko
systemy grzewcze * instalacje sanitarne,
stacje uzdatniania wody


Choszczno dn., 16.02.2010 r.



Zaproszenie do złożenia oferty

Nazwa zadania: 
„Kompletne zadanie inwestycyjne polegające na budowie hali wytwórczo-usługowej wraz z wyposażeniem”

Opis zadania:
Przedsięwzięcie polega na budowie hali wytwórczo usługowej o powierzchni użytkowej 600 m2 przeznaczonej do wytwarzania elementów prefabrykatów budowlanych. Budowa jest planowana na działce o powierzchni 1,3139 ha będącej własnością spółki położonej w części przemysłowej miasta Choszczna. Realizacja projektu wiąże się również z zakupem, dostawą instalacją i uruchomieniem niezbędnych środków trwałych.

Szczegóły zadania:
Przedmiot i zakres zamówienia określa projekt budowlany oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Wykaz zadań i środków trwałych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania – Zestawienie elementów cenowych, który należy wypełnić i załączyć do oferty.
UWAGA: Cena za budowę hali wytwórczo-usługowej nie może przekraczać 50% wartości całego zadania.

Sposób finansowania:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 
Przewiduje się kwartalny system rozliczeń

Termin płatności: do 30 dni


Termin realizacji:
Rozpoczęcie zadania – od dnia podpisania umowy
Zakończenie rzeczowe realizacji – 30.11.2010 r.


Ofertę proszę złożyć do 26.02.2010 r. w zamkniętej kopercie na adres: 
Zakład Usługowy „Kobeszko&Syn” St. Kobeszko, P. Kobeszko Sp. jawna
ul. Dąbrowszczaków 15B, 73-200 Choszczno.
Na kopercie proszę zaznaczyć czytelnie: „BUDOWA HALI”

Osoba do kontaktu: Przemysław Kobeszko, tel. 95 768 97 01

Do zaproszenia załączone jest zestawienie elementów cenowych, wzór oferty oraz wzór umowy.

Projekt budowlany oraz przedmiar robót może zostać udostępniony Oferentom 
w siedzibie firmy „Kobeszko&Syn” przy ul. Dąbrowszczaków 15B w Choszcznie. Zainteresowanych otrzymaniem kserokopii dokumentacji prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną. 


Z poważaniem
Przemysław Kobeszko




















Zakład Usługowy „Kobeszko&Syn” St. Kobeszko, P. Kobeszko Sp. jawna
ul. Dąbrowszczaków 15,   73-200 CHOSZCZNO  
tel. (095) 768-97-01,   fax (095) 768-97-00,  NIP 594-000-38-47

