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Węgliniec dnia 30.06.2014r. 
ZUK/05-4.8./WZp/06/2014.K 
( nr  postępowania) 

 
 

DYREKTOR 
ZAKŁADU USŁUG  KOMUNALNYCH 
w WĘGLI ŃCU przy ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117FAX 075-7712117 
E- MAIL  zwik@post.pl 

 
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zmianami) 
ZAPRASZA  

Do złożenia oferty na zadanie pn. :  
 

Stabilizacja skarp na stadionie im. Adama Galanta w Węglińcu 
 

I.  Opis sposobu przygotowania oferty; 
 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia. 
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty 
faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl 
 3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie, 
 4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką 
 

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 
Stabilizacja skarp na stadionie im. Adama Galanta w Węglińcu. 

 
Zadanie 1. Zakup i dostawa materiałów do stabilizacji skarp. Zakres zamówienia obejmuje  

zakup i dostawę materiałów do stabilizacji skarp w systemie np. Biokoncept w ilości 550m2. składających 
się z 
1.  Biowłókniny z wszytą mieszanką nasion traw wykonaną z materiału biodegradowalnego o parametrach: 
- masa jednostkowa nie mniejsza niż 200g/m2. 
- minimalna wodochłonność 600% 
- ilość mieszanki traw nie niej niż 30g/m2  biowłókniny. 
2. Geokraty wykonanej z polietylenu o strukturze zbliżonej wyglądem do plastra miodu o parametrach” 
- wysokość geokraty  25mm. 
- grubość taśmy min. 1,45mm 
- ilość komórek nie mniej niż 20sztk na 1m2. 
Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z kosztami transportu do 
siedziby zamawiającego. 
Zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce. 
 
Zadanie 2. Wykonanie robót  ziemnych przygotowawczych i montażu elementów stabilizujących 
wyspecyfikowanych w zadaniu 1 . Zakres zamówienia obejmuje wykonaniu robót  ziemnych 
przygotowawczych i montażu elementów stabilizujących, polegających na przygotowaniu podłoża. 
Wyrównanie powierzchni skośnej skarpy od podstawy (krawędzi bieżni) do górnej krawędzi, nadanie 
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zamierzonego nachylenia oraz wyrównanie górnej powierzchni z przemieszczeniem mas ziemnych w 
obrębie stadionu. 
Następnie rozkładanie, które polega na rozwinięciu rolki biowłókniny na przygotowaną powierzchnię skarpy 
(materiał zamawiającego), którą należy rozwijać od góry aż do podnóża skarpy i zamocować ją szpilkami 
typu „J”o długości 50 cm w co najmniej 4 miejscach w rowku kotwiącym i u podnóża skarpy, które wbijać 
do połowy długości szpilki. Następnie w analogiczny sposób rozłożyć i zakotwić kolejne pasy tej samej 
biowłókniny, stosując minimum 10 cm zakładkę. Na rozłożonej biowłókninie rozciągnąć sekcję geosiatki  
przestrzennej o wysokości 25 mm ( wg specyfikacji wyrobu) (materiał zamawiającego), do wymiarów na 
szerokość i na długość czoła skarpy, tak aby osiągnąć wymiar pojedynczego oczka o przekątnych około 
21cm x26 cm. Górną krawędź geosiatki przestrzennej zakotwić w rowku kotwiącym szpilkami kotwiącymi 
typu „J” z drutu ø8 o długości 50 cm w co drugą komorę. W analogiczny sposób rozkładać i kotwić kolejne 
sekcje przy czym sąsiadujące krawędzie sekcje należy połączyć ze sobą kotwami typu „U” z drutu ø8 i 
długości minimum 30 cm w co 3 oczko ,natomiast resztę oczek połączyć opaskami samozaciskowym o 
szerokości minimum 7,8 mm. W polu powierzchni geosiatkę przestrzenną należy kotwić szpilkami typu „J”, 
w układzie mijankowym minimum 1 szpilka na 2 metry kwadratowe . 
Po dokładnym zakotwieniu wszystkich sekcji wypełnić ją humusem z naddatkiem ok. 2 cm i zrosić nałożony 
humus wodą.  
Kolejnym etapem jest wykonanie opaski odsączającej polegającej na wykonaniu 165mb opaski wzdłuż 
bieżni od strony skarpy poprzez wybranie materiału ziemnego wzdłuż bieżni o szerokości 30cm i głębokości 
min. 15cm, ułożenie obrzeża trawnikowego falowanego brązowego PCV  o wysokości 15cm od strony 
skarpy i  zasypanie opaski odsączającej materiałem kamiennym otoczakiem o frakcji 16-32mm.  
 
UWAGA 
1. Ze względu na nośność oraz pokrycie bieżni Zamawiający zastrzega brak możliwości realizacji robót 
ciężkim sprzętem mechanicznym.  
 
2. Zamówione oraz wbudowywane materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w Polsce oraz potwierdzające spełnienie warunków dopuszczających materiał do realizacji w 
obiektach użyteczności publicznej. 
 
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej obejmującej jedno z zadań. 
 
4. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego do 25% zamówienia podstawowego.  
 
III. Wymagany czas/termin realizacji usługi: 
 
Dla Zadania 1  - 14 dni od podpisania umowy. 
Dla Zadania 2  - 30 dni od podpisania umowy nie póżniej niż do końca września 2014r.  
 
IV.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena  - 100%  
V. Oferta ma zawierać: 
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego 
2. Atesty i certyfikaty materiałów dopuszczone do stosowania w Polsce. 

 
VI. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.  
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2. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z kosztami transportu 
do siedziby zamawiającego. 
 
VII. Miejsce i termin zło żenia oferty: 

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia    
09.07.2014r, do godz. 14.00. 

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana. 
3.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem 
upływu jej składania. 

 
VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

   Krzysztof Polewski tel. 600311181 
 
 

 
 

…………………………………… 
                                                                                                         (podpis pracownika merytorycznego)  

 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty 
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ZUK/05-4.8./WZp/06/2014.K 

( nr  postępowania) 

       ………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 
……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                   
                     

DYREKTOR 
ZAKŁADU USŁUG  KOMUNALNYCH 
w WĘGLI ŃCU przy ul. Partyzantów 8 

TEL. 075-7712117FAX 075-7712117 
E- MAIL  zwik@post.pl 

 
 

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: 
 

Stabilizacji skarp na stadionie im. Adama Galanta w Węglińcu. 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w  przedmiocie zamówienia, 

za kwotę: 

 
Zadanie 1. Zakup i dostawa materiałów do stabilizacji skarp 
 
cena netto. ………………… słownie (…........…………………………………………………..……………….)  

cena brutto ………………..  słownie ( ….........…………………………………………………..………………) 

 

Zadanie 2. Wykonanie robót  ziemnych przygotowawczych i montaż elementów stabilizujących 

cena netto. ………………… słownie (…........…………………………………………………………………….)  

cena brutto ………………..  słownie ( ….........……………………………………………………………………) 

 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym z zaproszeniu.  
 
3. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się,  w 

przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach. 
 

      
 
               

                     …………………………………………………….. 
                      ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 


