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Milówka, dnia 28 marca 2013r.

Zaw ia d o m ie n i  e

Gminny Zakład Gospodarki Komuna|nej w Mi|ówce ul. J. Kazimierza I23,34-360 Mi|ów-
ka, ogłasza o zamiarze złoŻenia zamóWienia publicznego na świadczenie usług odbioru i od-
Wozu ścieków komuna|nych z nieruchomości na terenie Gminy Mi|ówka.

Zamówienie zostanie złoŻone w trybie wyboru ofeĘ w ramach konkursu ofeft, na pod-
stawie $ 4 Zarzqdzenia nr 0050-36/2011 Wójta Gminy Milówka z dnia 29.03.2011r. W spra-
wie zmiany zarządzenia dotyczqcego przyjęcia Regu|aminu udzie|ania przez Urzqd Gminy Mi-
|ówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Mi|ówka zamówień na dostawy, usługi i roboĘ bu-
dow|ane, których Waftość nie pzekracza vlyraionej w złoĘch równowaftości kwoty 14.000
euro.

Zamówienie obejmuje świadczenie na terenie Gminy Milówka W okresie od dnia
15.04.2013r, własnym pojazdem i sprzętem usług odbioru, odwozu i oczyszczenia ścieków
komuna|nych ze zbiornika w byłej oczyszcza|ni ścieków w Mi|ówce o poj. 28m3. Szacunkowa
i|ość ścieków - ok 900 m3 lrok. Ze szczegółowym zakresem i rozmiarem usług można
zapoznać się w Biurze Zakładu.

Za mawiajqcy wyk| u cza składa n ie ofert częściov'rych.

Termin rea|izacji zamówienia: do dnia l5.04,20t4r'

W związku z povlyŻszym Zamawiajqcy zaprasza do składania pisemnych ofert na świad-
czenie Ęw usług jak również proponowaną cenę brutto.

oferty można składać w Biurze Zakładu w Mi|ówce, u|. J. Kazimierza If3, przez pocz-
tę lub przez pocztę e|ektronicznq na adres: gzgkmi|owka@op.p|, w terminie do dnia 12
kwietnia 20L3r', do godz. 13:oo - decyduje chwi|a otrzymania ofeĘ przezZamawiającego.

Kryterium wyboru pnezZamawiającego ofetĘ, będzie w 100o/o-ach cena za t m3
odebra nych i odwiezionych na m iejsce przeznaczen ia ści eków.

Wybór najkorzystniejszej ofeĘ nastqpi w dniu t2.04.20L3r., w siedzibie Zamawiają-
cego W Milówce, u|. J. Kazimierza L23, o godz. t4:oo.


