Kraków dnia 20.03.2019r.
Marix Piotr Suchoń
NIP 9441302278
30-305 Kraków ul. Kazimierza Pułaskiego 3/3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące wykonania robót budowlanych wraz z dostarczeniem niezbędnych do ich wykonania materiałów budowlanych
Zamawiający:
- Marix Piotr Suchoń NIP 9441302278
- adres Zamawiającego: 30-305 Kraków ul. Kazimierza Pułaskiego 3/3,
- adres inwestycji: Stawy 2A, 28-313 Stawy gm. Imielno woj. świętokrzyskie
- osoba do kontaktu: Piotr Suchoń
- telefon kontaktowy: 600 425 106
- adres poczty elektronicznej: suchon67@gmail.com
Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania robót budowlanych ( wraz z dostarczeniem niezbędnych do realizacji materiałów
budowlanych ) wchodzących w skład projektu na który składają się:

1. Budowa dwóch bliźniaczych wiat drewnianych ( 2 sztuki ) wraz z wykonaniem betonowego podłoża ( wylewki ) tj.
dwie niezależne konstrukcje drewniane o powierzchni w rzucie 5,9 /5,9 m, przekryte dachem jednospadowym
pokrytym blachą, max wysokość konstrukcji ok. 4,5 m

2. Budowa wieży obserwacyjno – ornitologicznej do obserwacji ptaków ( 1 sztuka ) wraz z zabezpieczeniami oraz
posadowieniem w gruncie tj. zaprojektowana konstrukcja drewniana, osadzona na słupach i belkach, przekryta
dachem o kalenicy biegnącej po skosie, wejścia na platformę schodami drabiniastymi o szerokości 0,65 m,
wymiary w rzucie obiektu 5x5 m, stężenie konstrukcji poprzez zastosowanie ściągów stalowych, max. wysokość
konstrukcji ponad powierzchnię gruntu ok. 6,3 m, pokrycie dachu blachą.

3. Budowa 4 stanowisk wędkarskich tj. samodzielnie unoszące się na lustrze wody pomosty pływające, wg systemu
zbiorników powietrznych wykonanych z tworzywa sztucznego, wykończenie pomostów drewniane ) o
projektowanej powierzchni 4 x 3 m, wraz z rekultywacją bezpośrednio przylegającego terenu ( wykoszenie
porostów gęstych – twardych, ścięcie krzaków na skarpie stawu, odmulenie dna w obrębie stanowiska )

4. Wykonanie parkingu samochodowego o pow. 450,00 mkw ( wykonanie podbudowy wg dokumentacji wraz z
położeniem kostki brukowej behaton i wykonaniem niezbędnego odwodnienia powierzchni )

5. Wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej o pow. łącznej 400,00 mkw ( wykonanie podbudowy wg dokumentacji
wraz położeniem kostki behaton i wykonaniem niezbędnego odwodnienia )

Miejscem wykonania robót: Stawy 2A 28-313 Imielno woj. świętokrzyskie
Pełna / szczegółowa dokumentacja w tym dokumentacja architektoniczno – techniczna zawierająca dokładne parametry
umożliwiające sporządzenie oferty dostępna jest:
- w siedzibie przedsiębiorstwa Gospodarstwo Rybackie Stawy , Stawy 2A 28-313 Imielno woj. świętokrzyskie lub
- Zamawiający umożliwia dostęp do dokumentacji architektonicznej w formie elektronicznej tj. przesłanie zeskanowanej
dokumentacji na adres mailowy potencjalnego oferenta
Szacowany termin realizacji zamówienia: marzec – kwiecień 2019
Termin składania ofert: 01.04.2019r.
Kryteria oceny oferty stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
Osoby ( zarówno fizyczne jak i spółki w tym osobowe i kapitałowe ) w jakikolwiek sposób powiązane z przedsiębiorstwem
Marix Piotr Suchoń ( zarówno w obszarze osobowym jak i kapitałowym ) nie będą brane pod uwagę przy ocenie
ewentualnie składanych ofert ( niezbędne jest podpisanie stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr2 do
niniejszego zapytania)
W przypadku braku złożenia przynajmniej dwóch ofert zgodnych / odnoszących się do wszystkich obszarów zamówienia
niniejsze postępowanie zostanie unieważnione.

