
Kłobuck, dnia 2012-09-07.

Zaproszenie do składania ofert 

Starostwo  Powiatowe  w  Kłobucku  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  niżej 
opisanych zadań :

Zadanie 1 - GKN.6826.00001.2012.LM

Określenie  służebności  przesyłu  dla  potrzeb  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu 
lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych w związku z planowaną 
inwestycją pn. “Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV Opatów 7 z włączeniem do sieci 
SN i nN wraz z kompleksową modernizacją sieci nN przy ul.Kościuszki w miejscowości Opatów”. 
na nieruchomości oznaczonej jako działki nr  657, 726/1  i  731/2  obręb Opatów, stanowiących 
własność  Skarbu Państwa 

Zadanie 2 - GKN.6826.00002.2012.LM

Określenie  służebności  przesyłu  dla  potrzeb  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu 
lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych w związku z planowaną 
inwestycją pn. “Budowa złącza kablowego SN i powiązania kablowego między stacjami 15/0,4 kV 
S-507 Kamyk SKR oraz S-735 Łobodno Ferma Kur celem przyłączenia ciągów nr 513 SE Kłobuck 
Płd-Cykarzew i 555 SE Zagórze-Zakłady Ogrodnicze” na nieruchomości oznaczonej jako działki nr 
3027, 3032, 3033 obręb Łobodno, stanowiących własność  Skarbu Państwa 

Zadanie 3 - GKN.6826.00003.2012.LM

Określenie  służebności  przesyłu  dla  potrzeb  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu 
lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych w związku z planowaną 
inwestycją   pn  “Budowa  2-ch  słupowych  stacji  transformatorowych  15/0,4  kV,  budowa  linii 
napowietrznych i linii kablowych SN i nN w miejscowości Kamińsko ” odrębnie dla nieruchomości 
oznaczonych jako :
1) działki nr 24 i 33  obręb Kamińsko, stanowiących własność  Skarbu Państwa ,
2) działka nr 39/5  obręb  Kamińsko, stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. 

Ustala się termin wykonania usługi  -   30 dni  od daty zlecenia.  Przy wyborze oferty Starostwo 
Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę .

Oferty  pisemne  na  wykonanie  odrębnie  dla  każdego  zadania  należy  składać  osobiście  lub 
korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z oznaczeniem zadania jak wyżej (np. OFERTA Zadanie 
1  -  GKN.6826.00001.2012.LM   )  w  terminie  do  dnia  17  września  2012r  do  godz.  15.00 w 
Kancelarii Starostwa - pokój nr 25 . 
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2012r o godz. 10.00.

Wybrany oferent zostanie telefonicznie powiadomiony o terminie zawarcia umowy- zlecenia. 
Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale GKN – pokój nr 91, tel 
034 3109562 .
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  może  zostać  unieważnione  w  przypadku,  gdy  cena 
najkorzystniejszej  oferty  przewyższy  kwotę,  którą  zamawiający  przeznaczył  na  finansowanie 
zadania.
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