
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
TRANSKOM Sp. z o.o.

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1
Tel: 61 65 14 700 / 710

fax: 61 65 40 639

Ogłoszenie  o  prowadzonym rozeznaniu  rynku na wykonanie  usługi  opracowania  Studium
wykonalności  stanowiącego  załącznik  do  wniosku  o  dofinansowanie  z  Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie
strategii  niskoemisyjnych  w  tym   mobilność  miejska,  Poddziałanie  3.3.1  Inwestycje  w
obszarze transportu miejskiego. (nr ew. 2/16).

PW  TRANSKOM  SP.  z  o.o.  zwraca  się  z  prośbą  o  przedstawienie  szacunkowych  kosztów
opracowania  Studium  wykonalności  wraz  z  wnioskiem  w  oparciu  o  schemat  pomocniczy  dla
przedsięwzięć zgodnie z instrukcją WRPO do sporządzenia  Studium wykonalności (część opisowa
i obliczeniowa programu). 
W ramach poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego będą realizowane:

1. Zakup dwóch autobusów zgodnych z normą Euro 6. 
2. Budowa, przebudowie, rozbudowie i modernizacji przystanków, a także urządzeń dla osób

niepełnosprawnych na terenie gminy Czerwonak.
3. Montaż  efektywnego  energetycznie  oświetlenia  ulicznego  lub  modernizacji  oświetlenia

ulicznego  pod  kątem  zwiększenia  jego  energooszczędności,  przy  spełnieniu  wymagań
technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących
oświetlenia drogowego na terenie gminy Czerwonak.

4. Działania  informacyjne  i  promocyjne  dotyczące  transportu  publicznego,  rowerowego  i
pieszego.

(Zakres studium wykonalności dla  poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
znajduje się na stronie: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/91). Wszystkie tabele finansowe
w wersji elektronicznej powinny zostać zapisane w formacie XLS i zawierać aktywne formuły.
Studium wykonalności powinno być opracowane w 3 egzemplarzach w wersji pisemnej oraz w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD (PDF oraz Microsoft Office lub równoważne,
tabele finansowe powinny zostać zapisane w formacie XLS i zawierać aktywne formuły).
Termin wykonania: do dnia 27 maja 2016 r.
Cena  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z
wyszczególnieniem właściwej dla danej firmy/usługi stawki VAT.
Kalkulację  kosztów  z  danymi  podmiotu  zgłaszającego  prosimy  przesłać  na  adres  e-mail:
i  nfo  @transkom.com.pl w  terminie  do  godziny  10:00  dnia  04  kwietnia  2016  r.  w  przypadku
dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z: Piotr Jaskulski, tel. 616 514 700.

UWAGA
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Informacja  ta  ma  na  celu
wyłącznie  rozpoznanie  rynku  i  usług  i  uzyskanie  wiedzy  nt.  kosztów  zorganizowania  i
przeprowadzenia wyżej opisanego zadania.
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