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Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie plaży   

przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
 

 

I. Zamawiający:  
Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 
 

II. Przedmiot zamówienia 

Wykonanie plaży w Nowogrodzie Bobrzańskim dz.nr 1840/20 i 1840/34 w ramach realizacji 

zadania pn. ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie 

Bobrzańskim”  poprzez: 

 Strefa istniejącej plaży (plaża główna) – oczyszczenie i dosypanie piachu, 

 Zejścia do wody na całej długości projektowanej plaży – karczowanie, oczyszczenie, 

zebranie humusu i dosypanie piachu, 

 Przy drzewach wchodzących w strefę plaży – zebranie humusu, zabezpieczenie 

geowłókniną, dosypanie piachu. 

 

Średnia warstwa piachu dla całego obszaru – 20 cm. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót będący załącznikiem do 

zapytania ofertowego. 

 

1. Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji 

zamówienia. 

2. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym 

i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.  

3. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych 

robót. 

4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się 

z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, 

trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty 

i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą 

technologią wykonania robót określoną Polską Normą. 

5. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń 

obciążają Wykonawcę.  

 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim  

ul. J. Słowackiego 11  
66-010 Nowogród Bobrzański  
 

e-mail: now.bobrz.um@post.pl 
web: www.nowogrodbobrz.pl 
 

Dni i godziy urzędowania:  
pn 7.30-16.30, wt-czw.  7.00-15.00, pt.7.00 – 14.00 

  

Nr telefonów i faksów    
Centrala   68 329-09-62 
Centrala   68 329-09-63 
Centrala   68 329-09-64 
Centrala   68 327-66-63 

Budownictwo   68 327-66-10 
Skarbnik Gminy   68 327-66-20 



6. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu 

budowy z tytułu prowadzonych robót.  

 

 

III. Oferta powinna zawierać łączną cenę brutto wykonania zamówienia. 

 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto 

 

IV. Termin i miejsce składania ofert: 

1) Termin składania ofert – 11.05.2018 r. 

2) Miejsce składnia: 

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

lub e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl 

 

VII.  Osoba do kontaktu:  

Anna Anacka tel. (68) 329 09 62 wew. 125, e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl 

 

 

 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kosztorys ofertowy 

2. Mapa poglądowa 

mailto:a.anacka@nowogrodbobrz.pl

