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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca 

się z zapytaniem ofertowym na wykonanie remontu nawierzchni chodników na dziedzińcu 

budynku A. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu istniejącej nawierzchni chodników o 

powierzchni około 290 m
2
 na dziedzińcu budynku A Uczelni. Chodniki wraz z placem łączącym 

zostały wykonane w 1998r. Podłoże to warstwa żwiru zmieszanego z pospółką o grubości około 

250–350 mm. Warstwa wierzchnia to warstwa miału kamiennego wymieszana z drobnym 

klińcem granitowym (grubość warstwy ~100 mm). Po długim okresie użytkowania zbyt drobne 

ziarna ułożonych mieszanin wraz z warstwami naniesionymi przez wiatr i opady spowodowały 

całkowite scalenie warstwy wierzchniej co uniemożliwia odpływ wód deszczowych i utratę 

wartości estetycznych i funkcjonalnych chodników. Chodniki rozchodzą się promieniście w 6 

kierunkach ze znajdującego się w środku ośmiokąta foremnego. 

Wymiary: 

- bok ośmiokąta równoramiennego - 3,80 m +/- 0,02 m 

- szerokość chodników - 2,40 m +/- 0,05 m 

- długość pojedynczych chodników: 15,43 m, 17,60 m, 11,30 m, 17,70 m, 15,52 m, 11,96 m 

- obrzeża chodników i placu łączącego o grubości 60 mm i łącznej długości 200 mb. 

 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

- przygotowanie koncepcji ułożenia kostki (wzór i kolor), 

- ściągnięcie warstwy wierzchniej do głębokości około 150 mm, 

- usunięcie istniejących obrzeży o długości 200 mb, 

- ułożenie nowych obrzeży o długości około 200 mb, 

- położenie nowej podsypki z wyprofilowanym dwustronnym spadkiem podłoża, 

- ułożenie kostki typu Bruk-Bet Creativ. 

 

Do zapytania załączamy szkic chodników wraz z placem łączącym oraz zdjęcie poglądowe. 

Zaleca się wizję lokalną terenu budowy w celu oceny istniejącego stanu chodników, odpływu 

wód deszczowych oraz doboru wzoru i kolorystyki kostki brukowej. 

Teren będący przedmiotem postępowania jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie L.Dz./PRO-dzpz/2844/2017” do dnia 20 listopada 2017 roku do godz. 13.00 w 

siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów na Dziennik Podawczy, 

pokój A024 lub przesłać pod Adres email: oferty@pwsztar.edu.pl. 

2. Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za wykonanie całości zamówienia 

- koncepcję ułożenia kostki chodnikowej 

3. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

4. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego tj. zawierające całość zamówienia oceniane 

będą wg kryteriów: 

- cena 80% 

- koncepcja ułożenia kostki 20% 
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5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe 

od Zamawiającego. 

7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6316612 Józef Ligęza lub 

6316615 Andrzej Irla. 


