
Wrocław 23.05.2018r. 

Zarząd ROD OAZA 
ul. Ślężna b/n 
53-112 Wrocław 

 

Zapytanie ofertowe do wykonania alejki nr 11 w ROD OAZA we 
Wrocławiu przy ulicy Ślężnej b/n 

Zapraszamy do złożenia oferty na budowę alejki. Zakres rzeczowy robót: 

Alejka ma być wykonana w celu dogodnego dostępu działkowców do działek 
położonych od strony ulicy Ślężnej. Alejka o szerokości 3 metrów i 148 metrów 
długości ma być wykonana w sposób następujący: 

1. Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej bez podmurówki z trzema drutami 
naciągowymi umieszczonymi na dolnej i górnej krawędzi siatki oraz w środku na całej 
długości alejki z zamontowanymi w jej ciągu furtkami do każdej działki wzdłuż alejki  
o szerokości 1 metra. Długość ogrodzenia wraz z furtkami 142 metry bieżące. Słupki 
rozmieszczone nie rzadziej niż co 2,5 metra bieżącego, z takim wyliczeniem aby na 
granicy (połączeniu) każdej następnej działki był umieszczony słupek wyznaczający 
granicę działki, a także aby każda furtka była zamocowana między słupkami. Słupki 
mają być na betonowej podstawie okrągłej lub kwadratowej na głębokość co najmniej 
20 centymetrów. Posadowienia betonowe słupków nie mogą mieć kształtu 
nieregularnego. Zakończenia siatki górne i dolne bez ostrych zakończeń – druty 
siatki zagięte aby nie można się było skaleczyć. 

2. Montaż 10 szt. furtek pośrodku każdej działki (na wprost wykonanych na działkach 
chodników). Furtki zamykane na prosty zamek, wyposażone w klamki, z uchwytem 
umożliwiającym zamykanie dodatkowa na kłódkę. Wymiary furtek 1 metr na 1 metr. 

3..Wykonanie alejki żwirowej 1,5 m szerokości z podbudową oraz nawierzchnią 
przeznaczoną do chodzenia - biegania wraz z pasem zieleni z dwóch stron alejki o 
długości 148 metrów bieżących (około 200 m²). Chodnik żwirowy (żwir średniej 
wielkości o nieregularnych kształtach – nie rzeczny) o szerokości 1,5 metra, 
umiejscowiony ma być w odległości 1 metra od ogrodzenia zewnętrznego i w 
odległości 0,5 metra od wykonanego ogrodzenia działek. Przed wykonaniem 
chodnika należy teren pod chodnik wyrównać i zniwelować w takim zakresie aby po 
pokryciu żwirem na podbudowie gruzu (posiadamy kilkanaście ton gruzu – wymaga 
rozdrobnienia), na powierzchni alejki nie było wystających korzeni i innych 
elementów (druty, pnie, itp.) Pokrycie powierzchni chodnika żwirem warstwą 2 – 3 
centymetry na całej powierzchni. Pas (1 metr) od strony ogrodzenia zewnętrznego i 
pas od strony działek (0,5 metra) należy wyrównać, bez wycinania korzeni i pni po 
ściętych drzewach i pozostawić zielony. Od działki nr 112 zamiast żwiru należy 
ułożyć będące tam płyty betonowe i pozostawić jako alejkę betonową na odcinku 
działki 111 i dalej do wykorzystania wszystkich płyt. Na wysokości działki numer 109 
(przy postumencie betonowym pod reklamę) należy przygotować tzw. podsypkę z 
ziemi aby podnieść alejkę do wysokości postumentu i odpowiednio ją utwardzić 
gruzem  aby żwir wysypany na tym odcinku nie „osiadał”. 



4. Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia do końca lipca 2018r. 

 

Oferty prosimy podawać z szacunkowym wyliczeniem materiału wraz z robocizną. 
Prosimy podawać ceny całości zadania netto i brutto. 

Termin składania ofert do 12 czerwca 2018r. 

Oferty prosimy składać na adres ROD OAZA ul. Pułtuska 20/12 53-116 Wrocław lub 
na adres internetowy prezes@rodoaza.pl Wszelkie pytania prosimy kierować również 
na adres internetowy lub telefonicznie tel. nr 793620871 lub 792210958. Ewentualna 
wizja lokalna 26 i 30 maja w godzinach 14.00 – 17.00 – po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym na podane wyżej numery telefonów. 

Z Wykonawcą oferującym najkorzystniejsze warunki wykonania zamierzamy 
podpisać umowę na wykonanie alejki. W przypadku gdy oferty będą przewyższały 
wysokość środków finansowych zabezpieczonych przez Zarząd ROD OAZA na to 
zadanie będziemy zmuszeni odstąpić od realizacji zadania. 
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