Zapytanice cenowe dla zamówienia publicznego nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000
Euro.
Zadanie: "Całoroczne utrzymanie narciarskich tras biegowych z przygotowaniem i organizacją
przy ich wykorzystaniu imprez sportowych" współfnansowane ze środków otrzymanych od
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Nazwa i adres Zamawiającego: Stowarzyszenie Bieg Piastów, 58-580 Szklarska Poręba, ul.
Jakuszyce 8
Nazwa przedmiotu zamówienia: Prace ziemne na trasach turystycznych
Wykonawca zobowiązuje się:
- do terminowe wykonania zadania
- wykonać prace własnym sprzętem budowlanym
- dostarczyć rury przepustowe perforowane na odcinku 480 mb, f 200 (Trasa Polana Maliszewskiego),
- dostarczyć rury przepustowe perforowane na odcinku 200 metrów, f200 (trasa tzw. Wąwóz),
- dostarczyć 6 rur 6-metrowych sztywnych (trasa tzw. Krogulec)
- nawiezienie tłucznia na odcinek długości 200 m
- wykonać n/w zakres prac:
Zakres prac:
Zakres prac

Termin

Polana
Maliszewskiego

- Wykopanie rowów przepustowych na odcinku 480 mb
Do 29.09.2018
- Wstawienie nowych rur przepustowych na odcinku 480 mb,
f 200- Zasypanie rowów, rur materiałem istniejącym
- Przewiezienie głazów – 10 sztuk na skraj trasy biegowej

Wąwóz-łącznik
między polaną
startową

- wykopanie rowów przepustowych na odcinku 480 mb
- wstawienie rur przepustowych f 200, na odcinku 200
metrów
- zasypanie rowów tłuczniem

Do 29.09.2018

Trasa tzw. Dzielne
Klapki

- wyrównanie kolein na odcinki 1 km

Do 29.09.2018

Trasa Jeleniogórska - wyrównanie kolein na odcinku 1 km

Do 29.09.2018

Trasa Krogulec

- poszerzenie trasy narciarskiej na dalszej części trasy na
Do 29.09.2018
odcinku ok. 2 km, tj. przesunięcie skarp, usunięcie głazów ok
20, usunięcie kolein, wstawienie rur sztywnych 6 rur 6metrowych f 200, wyrównanie terenu,

Termin składania ofert: 31.08.2018 do godziny 15.00

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć w formie pisemnej, osobiście lub listownie na
adres Stowarzyszenia Bieg Piastów 58-580 Szklarska Poręba, ul. Jakuszyce 8, lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@bieg-piastow.pl. Oferta powinna zawierać:
– kwotę bruto,
– termin realizacji.
Kryteria oceny oferty: jest cena bruto: znaczenie 100 %.
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych oraz w celu ustalenia oględzin terenu: Marek Operacz,
tel. 693 254 000
Osoba do kontaktu w sprawie złożenia oferty: Joanna Jędrzejowska,tel. 693 252 000

