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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 demontaż starych ławek oraz wykonanie wraz  
z montażem nowych n/w elementów małej architektury, na terenie skweru na Borkach  
w Radomiu.  

 

I. Demontaż w ilości 6 szt. starych ławek (przedstawionych na zdjęciu nr 1) z terenu 
skweru na Borkach w Radomiu wraz z ich transportem na teren Bazy ZUK  
w Radomiu przy ul. Suchej 15, 26-600 Radom.  

II. Wykonanie, dostawę oraz montaż na terenie skweru na Borkach w Radomiu  
ok. 10 szt. nowych ławek parkowych z oparciami, zgodnie z poniższymi 
parametrami: 
 

 długość całkowita ławki - 175 cm, 
 długość siedziska – 150 cm, 
 wysokość ławki – 76 cm, 
 głębokość siedziska – 40 cm, 
 wysokość siedziska – 43 cm, 
 wysokość oparcia – 43 cm, 
 elementy stalowe (stelaż) – wykonane z rur min. fi 60 mm o gr. ścianki  

min. 2 mm malowane dwukrotnie proszkowo w kolorze czarnym. 
 listwy do siedziska i oparcia o wymiarach – dł. 150 cm, szer. 8 cm, gr. 4 cm, 

wykonane z wysezonowanego drewna zabezpieczone dwukrotnie lakierobejcą 
w kolorze palisander. 
Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane – 5 mm/450. 
 

W załączeniu przedstawiamy przykładowe zdjęcie (nr 2) ławki parkowej.  
 

III. Wykonanie, dostawę oraz montaż na terenie skweru na Borkach w Radomiu  
ok. 10 szt. uchylnych koszy na odpady, zgodnie z poniższymi parametrami: 
 wysokość kosza po zamontowaniu – 135 cm, 
 średnica – 34 cm, 
 pojemność – 35 l, 
 wysokość pojemnika metalowego - 50 cm, 
 metalowy daszek, gr. blachy min. 1 mm, 
 wszystkie elementy metalowe kosza muszą być malowane dwukrotnie 

proszkowo w kolorze czarnym, 
 listwy stanowiące obłożenia kosza o wymiarach – dł. 50 cm, szer. 8 cm,  

gr. 4 cm,  wykonane z wysezonowanego drewna zabezpieczone dwukrotnie 
lakierobejcą w kolorze palisander. Krawędzie zewnętrznych płaszczyzn listew, 
fazowane – 5 mm/450. 
 

W załączeniu przedstawiamy przykładowe zdjęcie (nr 3) kosza na odpady. 
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IV. Wykonanie, dostawę oraz montaż na terenie skweru na Borkach w Radomiu  
ok. 3 szt. leżaków parkowych, zgodnie z poniższymi parametrami: 
 

 długość leżaka – 175 cm, 
 wysokość leżaka – 98 cm, 
 szerokość leżaka – 90 cm, 
 elementy stalowe (stelaż) – wykonany z blachy o gr. min. 4 mm, malowany 

dwukrotnie proszkowo w kolorze czarnym, 
 listwy o wymiarach – dł. 90 cm, szer. 8 cm, gr. 4 cm, wykonane  

z wysezonowanego drewna zabezpieczone dwukrotnie lakierobejcą  
w kolorze palisander.  
Krawędzie użytkowanych płaszczyzn listew, fazowane – 5 mm/450 
 

W załączeniu przedstawiamy przykładowe zdjęcie (nr 4) leżaka parkowego. 
 

Dodatkowe Informacje: 
- Szczegółowa lokalizacja montażu wyżej wymienionych elementów małej 

architektury będzie przedstawiona po wyłonieniu Wykonawcy. 
- Termin wykonania wszystkich prac opisanych w niniejszym zapytaniu cenowym 

określa się do 5 tygodni od daty następnego dnia w którym Odbiorca dostarczy 
wybranemu Wykonawcy pisemne zlecenie na jego realizację. 

- W terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania zlecenia od Odbiorcy, 
wybrany do realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić formalnie 
w sposób pisemny, przyjęcie tego zlecenia do realizacji na warunkach określonych 
niniejszym zapytaniem oraz zleceniem dostarczonym Wykonawcy przez Odbiorcę. 

- Wykonawca udzieli Odbiorcy pisemnej gwarancji na materiały i roboty minimum 
36 miesięcy, licząc od dnia podpisania pozytywnego końcowego protokołu 
odbioru wykonanych robót opisanych w niniejszym zapytaniu cenowym. 

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania opisanym w niniejszym zapytaniu 
cenowym, wybrany Wykonawca wpłaci przelewem, kwotę 10% wynagrodzenia  
zł brutto …………………… (słownie …………………………) na konto Odbiorcy nr…………………………….. 
Bank Pekao SA, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia 
przyjętego przez Wykonawcę do realizacji. 

- Zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia będzie zwrócone Wykonawcy 
przez Odbiorcę w ciągu 30 dni od daty spisania pozytywnego końcowego 
protokołu odbioru prac, spisanego na miejscu przez przedstawicieli Wykonawcy 
oraz Odbiorcy. 

 

1. 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  

2. Ofertę należy złożyć do dnia: 15.06.2021r. do godz. 1200. 
3. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę na dziennik 

korespondencyjny Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: 

Pracownicy Działu Technicznego Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu  
tel. 48 389 26 38. 
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5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku 
polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania cenowego. 

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

7. Zapytanie cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia. 
 
 
 

p.o. DYREKTORA 
Zakładu Usług Komunalnych 

w Radomiu 
Piotr Poneta 

/podpis na oryginale/ 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
1. Formularz oferty. 
2. Zdjęcia nr 1, 2, 3, 4. 
 


