
Jastrowie, dnia 25 maja 2015 r. 
 
 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
 
 Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych – (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zapraszam do złożenia oferty cenowej  na wy-
konanie nawierzchni boisk 
 
1 Boisko w miejscowości Samborsko o wymiarach 20m x 10m  na istniejącej podbudowie z 
kostki betonowej grubości 6 cm z istniejącymi obrzeżami. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oliniowania boiska oraz montażu dwóch bramek o 
wymiarach 1.8 m x 1.2 m wraz z siatkami kotwione na stałe do podłoża oraz słupów do piłki 
siatkowej z możliwością demontażu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej 
siatki z antenkami. 
 
2. Boisko w miejscowości Sypniewo na istniejącej podbudowie bitumicznej o wymiarach 14,3 m 
x 28,10 m. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa wymaga wyrównanie poziomów poprzez sfrezo-
wanie na powierzchni ok. 100 m². Istniejąca podbudowa nie posiada obrzeży. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oliniowania boiska oraz montażu dwóch bramek o 
wymiarach 2x3 m wraz  z siatkami. 
 
Zamawiający oczekuje wykonania sztucznej nawierzchni trawiastej zgodnie z załączoną specy-
fikacja karty technicznej Ricco lub o równoważnych parametrach. 
 

I. Zamawiający: 
Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 
64-915 Jastrowie 
Sprawę prowadzi: Referat SPRIT  tel 692 491 335 
 
II. Termin wykonania zamówienia: 15.07.2015 r. 
 
III. Dokumenty składające się na ofertę oraz sposób przygotowania oferty: 

. 
1. Cena oferty traktowana będzie, jako wynagrodzenie ryczałtowe. 
Termin i miejsce składania ofert: 
1. Termin składania ofert do 08.06.2015 r. do godz. 1000. 
2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79; 64-

915 Jastrowie, pok. Nr 13  /sekretariat/ lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Mia-
sta Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79. 
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem:  
Oferta –na wykonanie nawierzchni sportowych Nie otwierać przed 08.06.2015 r. do 
godz. 1010. 
 

IV. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami. 
Wiesław Puzio – kierownik RPRIT; tel. 692 491 335,  
faks 67 266 23 42.  Oferent może dokonać wizji lokalnych po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu z przedstawicielem inwestora. 
 
                                                                                                 Burmistrz G i M  Jastrowie 
                                                                                                     Piotr Wojtiuk 


