
  

                          Przecław 22.08.2016 r. 
 
        
 

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2016 
 

 
   I.  ZAMAWIAJĄCY 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW” w Przecławiu 
Przecław 54B, 72-005 Przecław  
NIP: 852-04-10-837   
 

  II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 10 miejsc postojowych na łuku istniejącej drogi 

wewnętrznej. 
2. Szczegółowy opis prac opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 Termin wykonania prac: 30 dni od dnia podpisania umowy 
 
IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
   Oferta powinna: 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
       - posiadać datę sporządzenia, 

- być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną, 
       - zawierać cenę jednostkową netto/brutto, 

- określać termin realizacji złożonego zamówienia. 
     
 
  V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Przecław 54B do dnia  
29.08.2016 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl 
   
 
 VI.  DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac. 
3. Dodatkowych informacji udziela Pan Edward Sroka pod numerem telefonu 91 311 76 16  
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/08/2016 
Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu 10 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, zlokalizowanych na łuku istniejącej drogi wewnętrznej (na istniejącym terenie 
zielonym). Miejsca pogrupowane w 3 zespoły – dwa skrajne zespoły po 2 miejsca oraz 
środkowy zespół 6 miejsc. Lokalizacja miejsc uwzględnia istniejące drzewa i krzewy i jest ściśle 
związana z ich położeniem (załączona mapa).  
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę̨ nie wymaga 
budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; inwestycja 
nie wymaga również̇ dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.  
 
Konstrukcja miejsc postojowych 

− warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm,   
− podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm,   
− podsypka z kruszywa łamanego 2/5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 5 cm,   
− płyty betonowe ażurowe 60x40x10 cm w kolorze szarym z wypełnieniem otworów 

humusem z mieszanką traw niskich. Obramowanie parkingów krawężnikami betonowymi 
ulicznymi o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/5, 
wysokość wyniesienia krawężników 12 cm. Połączenie drogi z miejscami postojowymi 
wykonać z oporników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej C12/15. 
Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni miejsc postojowych bezpośrednio do 
gruntu 
 

Wymiary 
szerokość: od 2,4 do ok. 2,9 m (miejsca usytuowane w układzie wachlarzowym na łuku 
istniejącej drogi – rozszerzają̨ się̨ na głębokości, szerokość́ wynosząca 2,4 m dotyczy początku 
miejsca postojowego - na krawędzi drogi), głębokość́: 4,5 m. Powierzchnia łączna ok. 115,70 
m2,  
 
Po stronie Wykonawcy pozostaje: 

1. Dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót materiałów, urządzeń i narzędzi.  
2. Bieżące utrzymywanie w czystości obszaru wykonywania robót oraz dróg dostępu. 
3. Wywóz i utylizacja odpadów i śmieci. 
4. Zapewnienie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a także 

sztuką budowlaną. 
5. Zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru poszczególnych etapów robót obejmujących 

przygotowanie powierzchni od naniesienia kolejnych warstw materiałów (odbiory robót 
zanikających). 

Inne warunki zamówienia: 
• Termin zakończenia wykonania wszystkich robót nie później niż 30 dni od podpisania 

umowy. 
• Wymagany minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata od podpisania 

końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
• Termin płatności 14 dni po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury. 
 
Oferta winna zawierać: 

• cenę jednostkową budowy 10 miejsc postojowych, 
• termin wykonania wszystkich zamawianych robót, 
• proponowany okres gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia. 

 
Oferty prosimy składać do dnia 29.08.2016r. 


