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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół ławek parkowych.
Zadanie polega na wykonanie nawierzchni wokół 30 ławek parkowych. Przy każdej ławce
należy wykonać nawierzchnie z bruku POZBRUK Linea Grafit otoczonej opornikiem 
betonowym szarym.
Nawierzchnie wg usytuowania i odległości od alei parkowej podzielono na rodzaje:
- 2,8 x 3,5 m (ławki  nr 1, 2, 3, 4, 6, 7,10, 11, 12, 13, 21, 22)
- 2 x 3 m (ławki nr 5)
- 2 x 3,5 m (ławki nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
- 2,8 x 4 m (ławki nr 8, 9)
- 3,5 x 4 m (ławki nr 29, 30)
Przy ławkach na skarpie  należy wykonać stopniowanie terenu w celu wygodnego dojścia 
do ławki.
Łączna powierzchnia nawierzchni 259m2.
Wymagania dodatkowe:
Grubość kostki nie mniejsza niż 6cm,
Nawierzchnia na podsypce cementowo piaskowej grubości 10 cm na warstwie 
odsączającej

1.2.  Wykonanie nawierzchni placu wokół masztów
Zadanie polega na:
- wykonaniu placu z z bruku POZBRUK Linea Grafit otoczonej opornikiem 

betonowym szarym na powierzchni 12 m2 wokół masztów dekoracyjnych,
- wykarczowaniu i usunięciu pozostałości po karczowaniu na powierzchni 100m2,
- rozbudowie o 1 sekcje systemu nawadniania (4 zraszacze, 2 elektrozawory, 50mb 

rury fi32),
- nawiezieniu ziemi i wykonaniu trawnika na powierzchni 100m2.
Wymagania dodatkowe:
Grubość kostki nie mniejsza niż 6cm,
Nawierzchnia na podsypce cementowo piaskowej grubości 10 cm na warstwie 
odsączającej

1.3.  Naprawy nawierzchni w rejonie mety
Zadanie polega na :
- rozebraniu kostki 14x12 cm na powierzchni ok. 203m2 w rejonie pirsów, 

podniesieniu terenu i ponownym założeniu kostki,
- Remoncie przyczółka nabrzeża na długości 75mb

1.4. Naprawy nawierzchni asfaltowych
Wykonać remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową w 
25 punktach, każdy ok. 3m2. W zadaniu należy wyciąć asfalt, usunąć korzenie, odtworzyć
podbudowę, odtworzyć nawierzchnie).

1.5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej siłowni zewnętrznej
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej Pozbruk Linea Grafit 
otoczonej krawężnikiem  z kostki granitowej strzegomskiej 15/17 .
Powierzchnia 180m2 ( w tym ok. 150m2 placu siłowni), wg wizualizacji.



Wymagania dodatkowe:
Grubość kostki nie mniejsza niż 8cm,
Podbudowa, na warstwie odsączającej, z betonu klasy B 7,5  grubości nie mniejszej niż 10
cm  po zagęszczeniu 

1.6.  Przełożenie 250m2 nawierzchni z kostki brukowej ścieżki spacerowej.
Zadanie polega na :
- rozebraniu nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebraniu obrzeży,
- odtworzeniu i wyprofilowaniu podbudowy,
- ponownym położeniu nawierzchni i obrzeży.

Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

15.12.2016r

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane

dokumenty - jeżeli dotyczy):

Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej,

wizja lokalna,

referencje z wykonanych podobnych zadań

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Najniższa cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

oferta cenowa przygotowana dla każdego z zadań wg opisu w punkcie 1, 
specyfikacja cenowa, ceny netto
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części złożonej oferty.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 31.10.2016r godz. 14.30

Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3

Oferty  wysyłane  drogą  elektroniczną  należy  wysyłać  na  adres  e-mail:



j.klepacki@malta.poznan.pl

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7.  Wskazanie  osób  upoważnionych  przez  Zamawiającego  do  kontaktu  z  Wykonawcami:

Jarosław Klepacki

Zamawiający  informuje,  iż  do  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  nie  mają  zastosowania

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jarosław Klepacki
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