
 

 Zapytanie ofertowe 

 

Firma :  Data 2016.11.21 

Do :  Od : Adam Monsiorski 

Tel. :  Tel. : 52 36-43-481 

Email :  Email : adam.monsiorski@tfkable.com 

Dotyczy : Naprawa nawierzchni przy 

Dziale Opakowań w 

Zakładzie Bydgoszcz 

Nr zapytania 

: 

 54/SUR/am/2016 

 

Szanowni Państwo  

 Prosimy o przedłożenie Państwa najlepszej oferty na wykonanie napraw  

nawierzchni przy budynku Stolarni. Zakres prac: 

1. Naprawa nawierzchni około 500m2 : 

   1.1. Naprawa z nawierzchnią z płyt Jumbo (zdjęcia 1-5) 

  Przygotowanie nawierzchni: demontaż uszkodzonych lub zapadniętych 

płyt; uzupełnienie podbudowy piaskiem z cementem 1:6 (zapadnięcia 

gruntu) z zagęszczeniem do Id>0,65; wykonanie podkładu (podbudowy) 

gr 15cm z betonu B5/B7.5 

  Zakup płyt Jumbo (podać cenę za sztukę) 

  Ułożenie płyt na przygotowanej podbudowie 

lub alternatywnie: 

1.2. Naprawa z nawierzchnią z betonu C25/30 (zdjęcia 6-7) 

 Skucie istniejącej zniszczonej nawierzchni betonowej lub asfaltowej; 

uzupełnienie podbudowy piaskiem z cementem 1:6 (zapadnięcia gruntu) z 

zagęszczeniem do Id>0,65; wykonanie podkładu (podbudowy) gr 15cm z 

betonu B5/B7.5 

 Zakup betonu B30 (C25/30) (podać cenę za m3) 

 Wykonanie nawierzchni betonowej z powierzchnią szorstką 

("szczotkowaną") 

   2. Naprawy nawierzchni około 35 m2  podjazdu - wiata stolarni 

 Przygotowanie nawierzchni (wykorytowanie): skucie istniejącego 

podjazdu betonowego; wywóz gruzu; wykorytowanie o głębokości ok 25-

30cm z zagęszczeniem gruntu po korytowaniu 

 Zakup betonu C8/10 i C25/30 i wylanie w miejscu uprzednio 

przygotowanym 

 Wykonanie podjazdu z zachowaniem równomiernego spadku od posadzki 

wiaty do istniejącej drogi: wykonanie podbudowy C8/10 gr 15cm oraz 

nawierzchni C25/30 gr 20cm zbrojonej siatką podwójną (górna i dolna z 

prętów fi 10mm w rozstawie co 20cm krzyżowo); powierzchnia podjazdu 

po wykonaniu szorstka ("szczotkowana") 

 

 



 

 

Oferty proszę przedstawić w terminie do 25.11.2016 drogą elektroniczną na adresy: 

Ofertę handlową (z ceną ): 

marta.lenard@tfkable.pl 

Ofertę techniczną (bez cen): 

adam.monsiorski@tfkable.com 

Oferta powinna zawierać następujące dane : 

1. Powołanie się na numer zapytania ofertowego 

2. Szczegóły techniczne oferowanej usługi  

3. Datę ważności oferty 

4. Cenę netto  

5. Warunki płatności 

6. Termin realizacji 
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