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Zawiadomien ie

Gminny Zakład Gospodarki Komuna|nej W MilÓwce u|. J. Kazimierza 123, 34-360
Mi|ówka, ogłasza o zamiarze złoŻenia zamóWienia pub|icznego na powierzenie Wykonywania
usługi odbioru odpadów komuna|nych i innych (Śmieci), własnym sprzętem z terenu trudno
dostępnych przysiółków w Gminie Mi|ówka'' .

Zamówienie zostanie złoŻone w trybie konkursu ofeń, na podstawie $ 4 Zarządzenia nr
0050-36/2011 Wójta Gminy Mi|ówka z dnia 29.03'2011r. w sprawie stosowanie nowego
Regulaminu udzie|ania przez Urząd Gminy Milowka oraz jednostki organizacyjne Gminy
Mi|ówka zamÓwień na dostawy, usługi i roboty budow|ane, których wańość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowańości kwoty 14.000 euro.

Zakres zamówienia obejm uje:

odbiór odpadów komuna|nych i innych (śmieci) z terenu przysiółków wszystkich Sołectw
Gminy Mi|ówka, tj.:

- w Mi|owce - Ko|onia Prusów, Ko|onia Zabawa, Kol' Prusów za Kopcem, Kosorki
- w Nie|edwi - Kacmaze, Paw|iczne, Pietraszka, Popręcinka, Urbanki, Zabawa,

Madejka,
- W La|ikach - , Cer|a, Kotłówka, Krawce, Krutaki, Stańcowka, Stojaki, Szk|anówka,

Tar|iczne. Wołowiec. Aamane,

Miejsce odwozu odpadów segregowanych (szkło, p|astik, papier, meta|e)
niesegregowanych: kontenery na terenie b. oczyszcza|ni ściekow w Mi|ówce.

Termin Świadczenia usług. wg harmonogramu doręczonego przez GZGK Milówka.

ZamawiĄący wyk| ucza skład an ie ofe ń częściowych.

Termin rea|izacji zamówieni a: 31'08'2014r'

W związku z powyŻszym Zamawiający zaprasza do składania pisemnych ofeń,
obejmujących finansowe warunki wykonania usługi i proponowaną cenę brutto.

ofeńy mozna składaÓ w Biurze Zakładu w Mi|ówce, u|. J. Kazimieua 123, pzez
pocztę |ub puez pocztę e|ektroniczną na adres: gzgkmi|owka@op.p|, w terminie do dnia
30.08.2013r, do godz. 1 't :00.

Kryterium wyboru p|zez Zamawiającego ofeńy, obejmującej zakres robót
umoż|iwiający rea|izację ce|u zamówienia, będzie w 100%-ach cena.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 30 sierpnia 2013r', W siedzibie
ZamawiĄącego W Mi|Ówce, ul. J. Kazimierza 123, o godz' 12:00.
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