OGŁOSZENIE O PRZETARGU
KOMISJA PRETARGOWA POWOŁANA PPREZ
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. F. CHOPINA W GDAŃSKU
PRZY UL. STOLEMA 8A, 80-126 GDAŃSK
ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA WYKONANIE
NAWIERZCHNI NA ALEJACH WEWNĘTRNYCH OGRODU
O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI WYNOSZĄCEJ 320 MB.
Miejsce wykonanie prac:

- Aleja nr 5 i Aleja nr 6 w części zachodniej ROD o długości 240 mb.
- Aleja nr 2 w części wschodniej ROD, odcinek o długości 80 mb.

Sposób wykonania nawierzchni:

Technologia wykonania:

Zakres oferty:

- ułożenie płyt YOMB przeznaczonych do dróg dojazdowych w śladzie
przejazdu przez aleje z zachowaniem istniejącego poziomu gruntu i
wyrównaniem urobkiem lokalnych zagłębień i poboczy.

- wybranie gruntu/korytowanie pod ułożenie płyt na podsypce z piasku,
ułożenie płyt w śladzie przejazdu o szerokości 2 x 0,75 m w odstępie 0,8 m
(rozstaw osi 1,55 m), zasypanie płyt urobkiem po korytowaniu, rozsypanie
urobku w zagłębieniach i na poboczach, przewiezienie nadmiaru urobku
do wskazanego miejsca składowania wewnątrz ogrodu.

- zakup i dostawa płyt YOMB w wykonaniu do budowy dróg w terenie płaskim i
odcinkami pochyłym - dopuszczamy nieuszkodzone płyty używane,
- wykonanie prac wg opisu jw., szczegółowe informacje pod tel. 602450830,
- określenie okresu i warunków udzielonej gwarancji,
- określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac oraz warunków płatności.

Terminy i warunki do złożenia oferty:
– do przetargu zapraszamy firmy posiadające doświadczenie w wykonywaniu prac drogowych,
– oferty cenowe brutto wykonania nawierzchni w części zachodniej i/lub w części wschodniej ROD,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia prac – możliwe od zaraz, nie później niż przed końcem 2021r.,
ostateczny termin zakończenia i rozliczenia prac do 30.03.2022r.,
– termin składania ofert do Komisji Przetargowej: do godz 1600 w dniu 08.11.2021r,
– oferty w trwale zabezpieczonej kopercie, zaadresowanej ROD Chopina, 80-126 Gdańsk ul Stolema 8a,
z dopiskiem KOMISJA PRZETARGOWA, można składać korespondencyjnie lub osobiście w biurze
ROD Chopina, po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod tel. 793661727,
– otwarcie ofert i kwalifikacja wykonawców nastąpi w dniu 08.11.2021 o godz. 1600 w biurze ROD,
– decyzję o wyborze wykonawcy podejmie Zarząd ROD Chopina na posiedzeniu w dniu 08.11.2021r,
– o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub korespondencyjnie.
Komisja Przetargowa w ROD Chopina

