Warszawa, 3 marca 2014 r.

ZAPROSZENIE

NA FORUM DLA INWESTORÓW

PN. BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DAMROTA
W KÆDZIERZYNIE-KO•LU
13 marca 2014 r., Kêdzierzyn-Koêle

Szanowni Pañstwo,
W imieniu Miasta Kêdzierzyn-Koêle oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,
serdecznie zapraszamy Partnerów Prywatnych: firmy z bran¿y budowlanej, finansowej,
wykonawców, inwestorów oraz dostawców materiaùów budowlanych do udziaùu w Forum dla
Inwestorów poœwiêconym przedsiêwziêciu pn. Budowa Targowiska Miejskiego przy ul.
Damrota w Kêdzierzynie-Koêlu (dalej jako Projekt PPP).
Przedmiotem Projektu PPP jest przygotowanie i oddanie do u¿ytkowania nowoczesnego
miejsca do prowadzenia dziaùalnoœci handlowej. Celem przedsiêwziêcia jest poprawa
warunków lokalowych i infrastrukturalnych oraz uporz¹dkowanie zabudowy Targowiska, co
w efekcie przyczyni siê do efektywniejszego wykorzystania tego miejsca.
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Przedsiêwziêcie obejmuje budowê obiektów budowlanych - prefabrykowanych kontenerów
o funkcji handlowej, które:
 stanowiã bêd¹ otwarte oraz zamkniête stanowiska handlowe (niepodpiwniczone,
parterowe);
 zostan¹ wykonane z gotowych elementów konstrukcji stalowej oblicowanej pùytami
warstwowymi, przy czym:
- w przypadku stanowisk otwartych - zakùada siê ich zadaszenie poprzez zastosowanie
kratownic, rygli oraz sùupów posadowionych na gruncie za poœrednictwem
¿elbetowych stóp fundamentowych;
- w przypadku prefabrykowanych kontenerów handlowych zamkniêtych - zakùada siê
ich posadowienie na gruncie za poœrednictwem pùyty betonowej zbrojonej
konstrukcyjnie;
 zostan¹ wyposa¿one w indywidualn¹ instalacjê elektryczn¹ oraz instalacjê wodnokanalizacyjn¹.
£¹czna iloœã stanowisk staùych (otwartych i zamkniêtych) wynosi 82. Teren ma byã
oœwietlony oraz utwardzony kostk¹ brukow¹.

Podczas Forum bêd¹ Pañstwo mogli poznaã i przedyskutowaã szczegóùy dotycz¹ce Projektu
PPP, jego specyfiki oraz mo¿liwoœci wspóùpracy przy ich realizacji z Miastem KêdzierzynKoêle. Planowane jest przedstawienie zaùo¿eñ inwestycji oraz obecnego stanu przygotowania
przedsiêwziêcia, w celu poznania opinii Partnerów Prywatnych na temat zakresu
i preferowanej formy wspóùpracy przy wspólnej realizacji projektu. Przedstawiony zostanie
równie¿ harmonogram dalszych dziaùañ.
Forum odbêdzie siê 13 marca 2014 roku w godzinach 14.00-16.00 w Urzêdzie Miasta
Kêdzierzyn-Koêle przy ul. G. Piramowicza 32 w Sali nr 420, III piêtro.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 marca 2014 r. pod nr telefonu +48 22 699 70
01-03 lub emailem na adres: pelka@inves.pl. Informacji na temat Forum udziela Agata
Kozùowska, doradca w Investment Support.
Z wyrazami szacunku,
Agata Kozùowska
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PROGRAM FORUM DLA INWESTORÓW

PN. BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. DAMROTA
W KÆDZIERZYNIE-KO•LU
13 marca 2014 r., Kêdzierzyn-Koêle

14.00-14.05
14.05-14.30

14.30-14.45
14.45-15.30

15.30-15.45
15.45-16.00

FORUM DLA INWESTORÓW
Powitanie przez Prezydenta Miasta Kêdzierzyn- Koêle
Wprowadzenie do tematu Forum przez Prowadz¹cego.
Zasady realizacji projektów PPP jako mo¿liwoœã realizacji inwestycji z
udziaùem partnera prywatnego na postawie obowi¹zuj¹cych przepisów –
uwarunkowania prawno-organizacyjne przedsiêwziêcia
Doradcy Miasta Investment Support
Omówienie celów realizacji przedsiêwziêcia pn. Budowa Targowiska
Miejskiego przy ul. Damrota w Kêdzierzynie – Koêlu
Przedstawiciel Miasta
Przedstawienie zaùo¿eñ i sposobu realizacji w formule PPP przedsiêwziêcia
pn. Budowa Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota w Kêdzierzynie –
Koêlu
Doradcy Miasta Investment Support
Pytania od uczestników i dyskusja
Podsumowanie spotkania

Rejestracja udziaùu w Forum: faxem na nr: 22 699 70 04 lub emailem na adres:
pelka@inves.pl.
W razie jakichkolwiek pytañ, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 699 70 01-03.
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