
 

   

   

  

  

  

    

 

 

 

 

Kraków, 22.02.2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  130004855 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o przedłożenie oferty na wykonanie makroniwelacji terenu naszej działki w Jaworniku  

k/ Myślenic. 

 

1.Zakres robót obejmuje wykonanie makroniwelacji terenu działki o powierzchni 26,5 ha do jednej 

platformy na poziomie rzędnej, zapewniającej zbilansowanie mas ziemnych, przemieszczanych                    

w obrębie działki. 

W szczególności zakres obejmuje: 

a) zdjęcie humusu z pozostawieniem w pryzmie 30% objętości do wykorzystania po zagospodarowaniu 

terenu, 

b)wykonanie wykopów i nasypów z doprowadzeniem terenu do jednego poziomu,                                             

c) zagęszczenie nasypów,                                              

d) w razie konieczności - wywiezienie nadmiaru urobku,  

e) wykonanie urządzeń (rowy), które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem, 

f) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej zadania. 

 

W celu dokładnego sporządzenia wyceny wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie 

przewidzianym do makroniwelacji. 

 

2. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 

obejmuje także: 

1) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy, 

2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, 

3) po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku, wywiezienie 

odpadów na składowisku odpadów komunalnych i utylizację odpadów o ile takie wystąpią, 

4) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót i systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania 

robót jak również dróg publicznych, po których będzie transportowany urobek, 

5) zapewnienie bieżącej obsługi geotechnicznej (badania terenowe i laboratoryjne- kontrola zagęszczenia 

itp.) oraz obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania realizacji (badania kontrolne podczas wykonywania 

wykopów i nasypów oraz inne).  

 

Sposób składania oferty: 

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną wyłącznie na adres:  

oferty@tfkable.com 

nie później niż do dnia  12.03.2021 r. Oferty komercyjne przesłane na inny adres niż podany wyżej,       

będą traktowane jako nieważne. 

W przypadku składania oferty, bardzo prosimy powołać się na numer zapytania: 130004855 

oraz zachować ciągłość korespondencji.  

W razie pytań technicznych prosimy o kontakt z Panem Krzysztofem Filip  -  

krzysztof.filip@tfkable.com (tel.665 810 028). 
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Oferta winna zawierać następujące dane: 

1. Powołanie się na nasz numer zapytania ofertowego. 

2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi. 

3. Datę ważności oferty nie krótszą niż 60 dni. 

4. Warunki płatności. 

5. Termin realizacji. 

 

Załączniki: 

1. Mapa terenu objętego zapytaniem – dla zainteresowanych dostępny plik w formacie CAD 

 

 

Z poważaniem 

 Krzysztof Filip 


