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DZ.520.321.1.2020.AM2 

 
Z A P Y T A N I E   C E N O W E 

 

 
 
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza 

do złożenia oferty cenowej na przygotowanie terenu pod „Antysmogowe łąki kwietne” 

 
 
Lokalizacja: /załącznik nr 1/ 
 
Tereny zielone zlokalizowane w czterech miejscach: 

• część działki nr 84/2 o pow. 600 m2 na parku im. Ruzika, /miejsce bezpośrednio sąsiadujące z 
górką saneczkową/ 

• część działki 3/2 przy zbiegu ulic 1905 –Roku i Limanowskiego  o pow.  800 m2,  

• część działki nr 139/127, 16 i 17 na parku Południe o pow. 500 m2  

• część działki nr 216/44 na parku Gołębiów o pow. 500 m2 
 
 
Są to tereny dobrze nasłonecznione, porośnięte trawą, koszone systematycznie. 
 
Krótki opis projektu: 
 
Projekt ma na celu przygotowanie terenu pod stworzenie antysmogowych łąk kwietnych zlokalizowanych 
w czterech miejscach na terenie miasta Radomia o łącznej powierzchni  2 400 m2.  
Miejsca realizacji zostaną wytyczone palikami.  
 
Termin realizacji: do 30 listopada 2020 roku 
 

I. WARUNKI TECHNICZNE 
 

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów 
prawa. Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic, skwerów i parków. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały 
w trakcie wykonywania prac. (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń 
istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych, itp.). 
 
 

II. STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC 
 

1.1. Przygotowanie terenu pod założenie łąki kwietnej.  
 

1) Zdjęcie nadkładów ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz, szkło, 
kamienie. 

2) Po zdjęciu wierzchniej warstwy należy sprawdzić PH gruntu. W przypadku kwaśnego odczynu  
gleby zastosować wapnowanie. Zabiegiem wapnowania należy zbliżyć odczyn gleby do 
obojętnego. 

3) Ręczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na głębokość 10 - 15 cm. 
4) Usunięcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń oraz kłączy 

i korzeni chwastów.  
5) Dokładne usunięcie pozostałości roślinnych, wokół urządzeń, instalacji, słupów, barierek, drzew 

itp. 
6) Wyrównanie powierzchni. 
7) W przypadku wystąpienia  ubytków ziemi należy uzupełnić je poprzez dowiezienie materiału. 
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8) Wywóz zanieczyszczeń i uporządkowanie miejsca pracy leży po 
stronie Wykonawcy zadania. 

 
 
 

 
 

 
  
1. Zamawiający, po zabezpieczeniu środków pieniężnych niezbędnych do realizacji prac opisanych 

niniejszym zapytaniem cenowym dokona wyboru Wykonawcy ww. robót oraz zawiadomi go o 
powyższym, aby w ciągu 7 dni zawrzeć z wybranym Wykonawcą umowę, której treść przedstawiona 
jest w załączniku nr 3 dołączonym do niniejszego zapytania cenowego, 

2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom 

– sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl  

3. Ofertę należy złożyć do dnia: 13.11.2020r. do godz. 1300. 

4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru. 

5. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik korespondencyjny 

Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

Pracownicy Działu Zieleni i Konserwacji Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu  

tel. 48 389 26 41. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania cenowego. 

8. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższej ceny. 

9. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lokalizacja łąk. 

2. Formularz oferty. 

3. Wzór umowy.  

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa. DZ ZUK w/m 


