
Łowicz, dnia 23.07.2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego - LOS XII.

ZAMAWIAJĄCY:
Firma: Bioenergy Project Sp. z o.o.

Ul. Rajska 4/23
02-658 Warszawa
Adres do korespondencji:
Ul. Pijarska l
99-400 Łowicz
Tel./Fax.: 046/837-03-87, e-mail: grzyb(g)bep.net.pl

Informujemy iż opracowany przez nas projekt „Budowa biogazowi rolniczej" w Konopnicy,
gm. Rawa Mazowiecka ubiega się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.4 Wytwarzanie
energii ze źródeł odnawialnych., realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.

W związku z powyższym podajemy do publicznej wiadomości, że w ramach projektu
„Budowa biogazowni rolniczej" w miejscowości Konopnicy gmina Rawa Mazowiecka
prowadzimy postępowanie przetargowe na wyłonienie:
Wykonawcy do sprawowania nadzoru inwestorskiego - LOS XII.

Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu
Cywilnego (art. 70 [1] - 70 [5]) oraz funkcjonujące w Bioenergy Project Sp. z o.o. procedury
w zakresie udzielania zamówień i zawierania umów współfinansowanych ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Procedury są dostępne na strome internetowej www.bep.net.pl lub w biurze zarządu Spółki:
ul. Pijarska l, 99-400 Łowicz.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferent powinien dysponować uprawnieniami do sprawowania nadzoru inwestorskiego we
wszystkich robotach, zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę.
Oferent będzie pełnił funkcję Inspektora nadzoru ze strony Inwestora.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od października 2010 do października 2011 r.

Szczegółowe warunki przetargu - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego - LOS XII
dostępne są na stronie internetowej: www.bep.net.pl lub w biurze zarządu Spółki: ul.
Pijarska l, 99-400 Łowicz

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:



1. Grzegorz Grzyb tel.: 0600-975-776
e-mail: grzyb@bep.net.pl

2. Marta Łukawska tel.: 0608-070-266
e-mail: lukawska@bep.net.pl

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Biuro Zarządu: 99-400 Łowicz ul. Pijarska l
Termin: do dnia 06.09.2010 r. godz. 15°°.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie
musi zostać opatrzone napisem:" PRZETARG - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego -
LOS XII", oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu, lub
znakami umożliwiającymi zidentyfikowanie oferentów.

IV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Biuro Zarządu: 99-400 Łowicz ul. Pijarska l
Termin: 07.09.2010 r., godz. 1530.
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