Emilia Wierzbicka
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:
Załączniki:

Emilia Wierzbicka <emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>
piątek, 19 lutego 2021 08:14
'grzegorz.bartczak@lug.com.pl'
FW: LEDY
EFRR_czarno_biale.jpg; logotypy_EFRR_kolor.jpg

Witam,
Proszę pamiętać, iż projekt jest dofinansowany, więc na wszystkich dokumentach muszą znaleźć się logotypy.
Proszę je umieścić na dokumentach.
Pozdrawiam,
Emilia Wierzbicka

-Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
tel. 87 643-42-18
From: Emilia Słucka [mailto:emilia.slucka@urzad.augustow.pl]
Sent: Tuesday, January 26, 2021 9:27 AM
To: 'Grzegorz Lewkowicz' <grzegorz.lewkowicz@urzad.augustow.pl>; 'Emilia Wierzbicka'
<emilia.wierzbicka@urzad.augustow.pl>; 'Magdalena Sokołowska' <magdalena.sokolowska@urzad.augustow.pl>
Cc: 'Renata Zakrzewska' <renata.zakrzewska@urzad.augustow.pl>; 'Sławomir Sieczkowski'
<slawomir.sieczkowski@urzad.augustow.pl>
Subject: LEDY

Nazwa projektu:
Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na
terenie Miasta Augustów
Przypomnę, że Referat Funduszy Zewnętrznych nie odpowiadał za złożenie tego projektu i nie widział go
przed jego złożeniem.
UWAGA:
W projekcie jest 5 zadań:
1. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego (ogółem 4630619,60 zł, kwalifikowalne
3895400,67 zł, dofinansowanie („7”) 3311090,56 zł
2. Promocja projektu- 615,00 zł- niekwalifikowalne (w Studium wskazano 2 tablice: informacyjna oraz
pamiątkową po zakończeniu projektu)
3. Nadzór inwestorski- ogółem 64575,00 kwalif. 64575,00, dofin. 54888,75 zł („7”)
4. Dokumentacja projektów (projekt wykonawczy)- wartość ogółem73800,00 kwalif. 73800,00 dofin.
62730,00 zł („7”)
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5. Instalacja sytemu monitoringu jakości powietrza- wartość ogółem 270600,90, kwalif. 270600,90 ,
dofin. 230 010,76 zł („7”)
W kosztach niekwalifikowalnych wskazano:
Pozycja
kosztorysu

Wyszczególnienie

1 d.1

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku

2 d.1

netto

brutto

122 699,25

150 920,08

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg
mocowanych na słupie lub ścianie

30 627,00

37 671,21

3 d.1

Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji
metalowych linii NN - bezpiecznik

14 297,13

17 585,47

10 d.3

Tablica bezpiecznikowa wnękowa typu TB1 lub IZK-4

95 627,25

117 621,52

11 d.4

Demontaż aparatów elektrycznych o masie
do 2.5 kg - demontaż aparatów w szafach
stacyjnych i szafach SO

4 365,90

5 370,06

12 d.4

Modernizacja Szafki SO (zestawy) o masie
ponad 20 kg na słupie lini nn

115 579,31

142 162,55

13 d.4

Montaż aparatów elektrycznych w szafie SO

36 259,30

44 598,94

14 d.4

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn
z przewodów nieizolowanych (nowe)

20 591,55

25 327,61

16 d.4

Montaż uziomów poziomych w wykopie
o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II (bednarka FeZn 20x4
mm)

13 591,50

16 717,55

18 d.4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
- obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

33 620,78

41 353,56

20 d.4

Dopuszczenie do pracy na urządzeniach
należących do PGE Dystrybucja

25 410,00

31 254,30

22 d.5

Konfiguracja systemu sterowania i szkolenie
obsługi

2 250,00

2 767,50

23 d.6

Utylizacja źródeł światła

17 782,50

21 872,48

24 d.6

Utylizacja pozostałych materiałów z demontażu

22 500,00

27 675,00

25 d.7

Posadowienie słupa oświetlenia ulicznego wraz
z instalacją fotowoltaiczna i oprawą o mocy 30W

42 537,50

52 321,13

597 738,97

735 218,93

Razem

Zatem potrzebujemy koniecznie od wykonawcy kosztorysu (oryginału z podpisem i datą wykonania oraz
kto sporządził) z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne oraz z wyodrębnieniem pozycji
Dokumentacja wykonawcza bo ona jest rozliczana innym zadaniem i innym wskaźnikiem.
Dofinansowanie nie będzie wyższe (chyba, że zostaną nam jakieś oszczędności z inspektora nadzoru to
będziemy zwracać się z pismem o przerzucenie na roboty)- Co z nadzorem? Był przetarg?
Na chwilę obecną zatem umowę z wykonawcą angażujemy (obejmując dwa zadania: modernizację i
dokumentację):
„7” dofinansowanie- 3 311 090,56 zł
Pamiętajcie o promocji projektu tj. tablicy informacyjnej już trzeba ja zlecić i wykonać (przygotujemy wzór
graficzny, ale nie mam środków w budżecie na opłacenie)- a po zakończeniu projektu tablica pamiątkowa.
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Proszę pamiętajcie przystępując do realizacji zadania o wszystkich oryginałach, podpisach, oświadczeniach,
harmonogram z logo itd.
W załączeniu logotypy dla wykonawcy- jeśli wstawia kolorowe to musi pamiętać, że druk też musi być w
kolorze,
Pozdrawiam,
-Emilia Słucka
p.o. Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych
Urząd Miejski w Augustowie
ul. 3 Maja 60
emilia.slucka@urzad.augustow.pl
www.urzad.augustow.pl
tel. 87 643-80-61
tel. kom. 532-364-016

From: Grzegorz Lewkowicz [mailto:grzegorz.lewkowicz@urzad.augustow.pl]
Sent: Tuesday, January 26, 2021 8:37 AM
To: Renata Zakrzewska <renata.zakrzewska@urzad.augustow.pl>; Emilia Słucka <emilia.slucka@urzad.augustow.pl>
Subject: LEDY

Podajcie mi proszę kwoty do zaangażowania umowy na LEDY:
wartość brutto w umowie: 5 594 794,72 zł

3

