
„Utrzymanie gminnych placów zabaw  i miejsc rekreacyjno-sportowych w Tychach w roku 2019” – Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych i 
siłowni plenerowych  w Tychach.  
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  Załącznik nr 1a  

Kosztorys ofertowy 

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

Dnia …………………………………………………              

           …………………………………………………………………………………………

           Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednost
ka 

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 siłowni 
plenerowych (w terminie od IV-X br.) – zgodnie z zakresem prac objętych 
zamówieniem. 

miesiąc 7 -   

2. Kontrola i bieżące utrzymanie placów zabaw oraz siłowni plenerowych (w 
terminie od I-III br. oraz w XI-XII br.) – zgodnie z zakresem prac objętych 
zamówieniem. 

miesiąc 5    

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

m3 2 - 
  

4. Demontaż zużytych lub zniszczonych urządzeń zabawowych i siłowni 
plenerowych nie nadających się do dalszego użytkowania z powodu 
bezpieczeństwa, zgodnie z zakresem prac objętych zamówieniem – na 
zlecenie Zamawiającego.  

szt. 10 - 

  

5. Zamiatanie nawierzchni utwardzonych na placu zabaw wraz z wywozem i 
utylizacją zanieczyszczeń  (w każdy czwartek do godz. 11 - od V do X – 
zgodnie z zakresem prac objętych zamówieniem). 

m2 1.591,10 27 (dni) 

  

6. Wykonanie kontroli podstawowej rocznej przez osobę posiadającą 
uprawienia do wykonania takiej kontroli. Osoba kontrolująca potwierdzi 
ocenę stanu technicznego placów zabaw oraz siłowni plenerowych 
odpowiednim dokumentem (tj. świadectwem technicznym placu),  

szt.        48 1 

  

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

xxx xxx xxx xxx  

8. Malowanie urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych - w terminie do 30 
czerwca br. ( łączną wartość przepisać z Tabeli nr 2 Załącznika nr 1b - 
Tabela cen jednostkowych)  

xxx xxx xxx xxx  

  
Ogółem wartość netto 

  ………………………..  zł 


