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Nowy Targ, 2013-09-03 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty 

na zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 EURO /art.4 pkt 8 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2013r. Dz.U. poz. 907)/ 
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Nowy Targ zaprasza do 
złożenia oferty na prace remontowe przy ogrodzeniach czterech studni publicznych 
w Nowym Targu. 
Przedmiot zamówienia: 
1. Wykonanie remontu metalowych ogrodzeń studni publicznych nr 31 przy ul. Powstańców 
Śląskich 9 ok. wys/szer/dł: 150cm x 320cm x 320cm oraz nr 34 przy ul. Szaflarskiej 126 
o wymiarach ok. wys/szer/dł: 150cm x 320cm x 310cm, w szczególności: 

a) uzupełnienie brakujących elementów ogrodzenia, 
b) czyszczenie i pomalowanie ogrodzenia, 
c) wykonanie zamykanej bramki, z możliwością zamknięcia na kłódkę oraz 

zabezpieczonej w taki sposób, aby uniemożliwi ć ściągnięcie bramki z zawiasów, 
d) utwardzenie terenu wokół studni kostką betonową. 

2. Wykonanie metalowego, ażurowego ogrodzenia studni publicznej nr 41 na 
os. Topolowym 2, o wymiarach wys/szer/dł: 150cm x 320cm x 320cm, w szczególności: 

a) słupki profil zamknięty lub rura stalowa min. fi 50, zasklepione od góry, 
b) bramka zamykana, z możliwością zamknięcia na kłódkę, zabezpieczona w taki 

sposób, aby uniemożliwi ć ściągnięcie jej z zawiasów. 
3. Wymiana metalowego ogrodzenia studni nr 50 przy ul. Podtatrzańskiej 70, o wymiarach: 

ok. 160cm x 315cm x 320cm x 300cm, wys. 150cm w szczególności: 
a) demontaż istniejącego ogrodzenia, 
b) wykonanie i montaż metalowego, ażurowego ogrodzenia o wymiarach jak 

zdemontowane, z bramką zamykaną, z możliwością zamknięcia na kłódkę oraz 
zabezpieczoną w taki sposób, aby uniemożliwi ć ściągnięcie bramki z zawiasów, 
słupki profil zamknięty lub rura stalowa min. fi 50, zasklepione od góry, 

c) utwardzenie terenu wokół studni kostką betonową. 
 

Termin realizacji zamówienia:  
4 tygodnie od daty podpisania umowy 

Wymagane warunki: 
1. Zapoznanie się z warunkami w terenie. 
2. Udzielenie gwarancji na okres min. 36 miesięcy. 

Zakres zamówienia Zamawiający może ograniczyć. 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest Maria Góraś-

Okła. Informację i wyjaśnienia można uzyskać osobiście w budynku Urzędu Miasta, 
pok. 217, w godzinach przyjęć lub telefonicznie pod nr 18 26 11 292. 
Ofertę, wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 217 lub ze strony 
internetowej miasta, należy składać do 13 września 2013r. w Sekretariacie Burmistrza, 
w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pokój 101, w godzinach pracy urzędu. 

 


