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   Załącznik nr 1a do SIWZ 

Kosztorys ofertowy – Zadanie nr 1 
L.p Wyszczególnienie robót Jednostka 

miary 
Obmiar Krotność Cena 

jednostkowa 
netto  
  [zł] 

Wartość netto 
wykonanych prac     

(Kol. 4 * 5 * 6) 
[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Systematyczne kontrole i bieżące utrzymanie placów zabaw oraz placów 
rekreacyjno-sportowych (w terminie od IV-XI br.) – zgodnie z zakresem 
prac objętych zamówieniem. 

miesiąc 8 -   

2. Systematyczne, w zależności od potrzeb, uzupełnianie piasku płukanego 
w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych - zgodnie z zakresem 
prac objętych zamówieniem. 

m3 4 - 
  

3. Systematyczne, w zależności od potrzeb uzupełnianie powierzchni toru, 
kruszywo łamane o uziarnieniu 0-10 mm ( drobna posypka), koloru 
dopasowanego do istniejącego ( kolor szary) na terenie Pumptraku - tory 
rowerowe w Parku Suble  

m3 4 - 

  

4. Demontaż zużytych lub zniszczonych urządzeń zabawowych i 
rekreacyjnych nie nadających się do dalszego użytkowania z powodu 
bezpieczeństwa, zgodnie z zakresem prac objętych zamówieniem – na 
zlecenie Zamawiającego.  
Demontaż ogrodzenia na placu zabaw na ul. Zawilców (ogrodzenie 
drewniane 22,5mb, 11 przęseł). 

szt. 10 - 

  

5. Zamiatanie nawierzchni utwardzonych oraz nawierzchni z poliuretanu z 
wywozem i utylizacją zanieczyszczeń  na placach zabaw przy ul. 
Zawilców, ul. Żwakowska, ul. Cmentarna, ul. Nałkowska, przy ul. Kruczej, 
w Parku Północnym, w Parku Jaworek oraz na skateparku (w każdy 
czwartek do godz. 11 - od V do X – zgodnie z zakresem prac objętych 
zamówieniem. 

m2 2077,60 26 (dni) 

  

6. Wykonanie kontroli podstawowej przez osobę posiadającą uprawienia do 
wykonania takiej kontroli. Osoba kontrolująca potwierdzi ocenę stanu 
technicznego placów zabaw oraz miejsc rekreacyjnych odpowiednim 
dokumentem (tj. świadectwem technicznym placu), natomiast obiekt 
sportowy skatepark wpisem do książki obiektu budowlanego. 

szt. 47 1 

  

7. Zakup i wymiana lub montaż elementów urządzeń zabawowych i 
rekreacyjnych na nowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym (łączną wartość  
przepisać  z Tabeli nr 1 Załącznika nr 1b do SIWZ - Tabela cen 
jednostkowych). 

xxx xxx xxx xxx  

8. Malowanie urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń na placach zabaw w 
Tychach  - w terminie do 30 czerwca br. ( łączną wartość przepisać z 
Tabeli nr 2 Załącznika nr 1b do SIWZ - Tabela cen jednostkowych)  

xxx xxx xxx xxx  
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słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….……….złotych 

 

Dnia …………………………………………………    

                   

                                                                                                                                  ……..………………………………………………………………… 

                  Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

  

Ogółem wartość netto 
  ………………………..  zł 




