
 

 Zapytanie ofertowe na wykonanie podłoża pod wiatę rekreacyjną nr 01/06/2018  
 

* 15-06-2018  

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin nad Prosną  

98-432 Wójcin Plac Tysiąclecia 1  

NIP: 9970147180  

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT  
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Zakres robót: Podłoże pod wiatę rekreacyjną o wymiarach 6m x 5,8 m  
 

*   usunięcie warstwy ziemi o grubości 15 cm za pomocą spycharek pod wiatę  

*  roboty ziemne wykonane koparkami wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  

*   podkłady betonowe na podłożu gruntowym  

*   wykonanie fundamentów z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 

*   wykonanie tynku zewnętrznego, 11,80 m2 

*   wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm  

*   podkłady betonowe na podłożu gruntowym  

*   obsadzenie kotew, sztuk 6  

*   odkładanie elementów konstrukcji cegłami klinkierowymi o grubości 0,5 cegły  

*   licowanie płytkami klinkierowymi 25 x 6 ścian, 11,80 m2  

*   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 33,40 m2  

*   podest schodowy dwustopniowy z kostki brukowej  

 

Przedłożone oferty winny zawierać wliczone materiały do budowy tj. kostka, piasek, podsypka, bloczki cegły 

klinkierowe itd.  
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 r.  

 
V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do 

niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być:  

- opatrzona pieczątką firmową, - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, 

numer NIP, e-maila, - podpisana przez wykonawcę.  

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres:  

Stowarzyszenie Gospodyń Wójcin nad Prosną  

98-432 Wójcin Plac Tysiąclecia 1  

Lub złożona osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panią Marią Gwizdek nr telefonu : 
668393849  do dnia 29.06.2018. do godz. 1800 otwarcie ofert nastąpi o godz. 18:15 .  

 
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane  

 
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

 


