
 

Strzeleczki, dnia 16.01.2013 r. 
 

Zapytanie cenowe  
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro, zwracam się z prośbą o 
przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: 
Pielęgnację i utrzymanie boisk sportowych na terenie Gminy Strzeleczki, w okresie 
marzec – październik 2013. 
 
Miejsce prac: 
- boisko LZS w Strzeleczkach ul. Dworcowa, 
- boisko LZS w Komornikach ul. Prudnicka, 
- boisko LZS w Dobrej ul. Lipowa, 
- boisko LZS w Racławiczkach ul. Leśna, 
- boisko LZS w Kujawach ul. Kąpielowa. 
 
Szczegółowy zakres prac: 
 

− w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i lipiec cotygodniowe koszenie nawierzchni 
płyty boiska, 

− w miesiącach sierpień, wrzesień i październik koszenie nawierzchni płyty boiska 
co dwa tygodnie, 

− koszenie trawy na terenie poza płytą boiska – raz w miesiącu, 
− utrzymanie w należytym stanie nawierzchni bieżni, chodników oraz parkingu 

przed boiskiem, 
− utrzymanie czystości na całym terenie, zbieranie śmieci bezpośrednio po 

wszystkich imprezach, 
− koszenie płyty boiska powinno być wykonane w piątek, ew. w inny dzień tygodnia 

po uzgodnieniu z Prezesem LZS. 
− nawożenie trawy na płycie boiska – 2 x w roku. 

 
Dodatkowo zakres prac obejmuje: 

− utrzymanie czystości oraz usuwanie chwastów na terenie parkingu w Kujawach i 
Strzeleczkach, 

− pielęgnacja skarp w Racławiczkach, klombów przy parkingu w Kujawach oraz 
żywopłotu w Komornikach. 

Uwaga koszenie i pielęgnacja płyty boiska w Kujawach – od dnia 01.06.2013 
 
Wykonawca prac zapewni sprzęt, personel oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do 
wykonania zadania. Wykonawca zagospodaruje również trawę z koszenia. 
 

Warunki płatności: raz w miesiącu, po otrzymania faktury. 

 
Ofertę zawierającą propozycję miesięcznej ceny proszę złożyć do dnia 15.02.2013 r. w formie 
pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA – utrzymanie boisk”  na adres 
Zamawiającego: Urząd Gminy Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki.  
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie 
podpisania umowy. 
Osoba do kontaktu – Marek Pelka – tel 77 407 66 69, 602 558 546. 


