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na zadanie pn.:
Nadz6r inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa ci4gu pieszego wzdlui rzeki
Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa parkingu wraiz z niezbgdn4 infrastrukturq
realizowanych w ramach zadania pn. zagospodarowania teren6w wzdlat rzeki Nil
w ramach rewitalizacji Miasta Kolbuszowa".

n u m e r refe rencyj ny nada ny sp rawie : ZP .27 L.L.22.2020
zawrera:

Rozdzial l: lnstrukcja dla Wykonawc6w
Rozdziat ll: Formularz oferty z zalqcznikami:

Zalqcznik nr 7: Wykaz uslug
Zolqcznik nr 2: Wykoz os6b, kt6re bqdq uczestniczyC w wykonywoniu zom6wienio
Zalgcznik nr 3: Oiwiodczenie wykonowcy - sklodane no podstawie ort. 25a ust. 7 ustowy

z dnio 29 stycznia 2004 r. Prawo zomdwiefi publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 t.j. z
p6in. zm.) (dolej joko: ustawo PZP), dotyczqce przeslonek wykluczenio z
postqpowonia

Zalqcznik nr 4: Oiwiadczenie wykonowcy - sklodane no podstawie ort. 25a ust, 7 ustowy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prowo zam6wiert publicznych (Dz. U. z 2075 poz. 2764 t.j. z
p6in. zm.) (dolej joko: ustowo PZP), dotyczqce spelnionio worunk6w udzialu w
postqpowaniu

Zalqcznik nr 5: Oiwiodczenie dotyczqce grupy kopitolowej
Rozdzial lll: Przedmiar rob6t - roboty budowlane objqte nadzorem
Rozdzial lV: Dokumentacja projektowa, istotne postanowienia umowy - roboty budowlane objqte

nadzorem
Rozdzial V: lstotne postanowienia umowy na nadz6r inwestorski
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Fundusae
Europejskle
Progr*m Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionatnego

Projekt pn. "Ograniczenie problem6w spolecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzeznadanie nowych lub
przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia" jest
realizowany w ramach dzialania 6.3 Rewitalizacjaprzestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
na podstawie Umowy numer RPPK.06.03.00-18-0031/18-00 z dnia 17.06.2019 r.

Fundusze
Europejskie
lnfrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospotila
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Unia Europejska
Fundusz Sp6jnoici

Projekt pn. ,,Poprawa jakoSci Srodowiska poprzez rozw6j teren6w zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa" jest realizowany w
ramach dzialania 2.5 Poprawa jako5ci Srodowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020 na
podstawie Umowy numer POIS.02.05.00-00-0020/18-00 z dnia 08.07.2019 r.
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