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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
I. Zamawiający: 

Joanna Żabierek 
Grabowe 2 
62-511 Kramsk 
 

II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia: 
III.  

Zapytanie dotyczy wykonania ogrodzenia zagród wewnętrznych dla zwierząt w 
ilości 4 szt. o wymiarach (17,5mx2x 6,70m) (30mx7m) (10mx14m) (5mx10m) oraz 
wykonania ogrodzenia zagród zewnętrznych dla zwierząt: 230m na terenie działki 
nr 85/4, gm. Kramsk.  
Zakres zadania obejmuje: 
I. ogrodzenie zewnętrzne 30m: 
- wytyczenie ogrodzenia 
- wykopanie dołów o rozstawie co 2,60 m, głębokości 0,70 m 
- ustawienie słupków drewnianych w dołach z zasypaniem i ubiciem ziemi warstwami, 
słupy drewniane o średniej długości 2,60 m  ,wkopane w ziemię na głębokość 0,70 m, w 
odległości co 2,50m 
- umocowanie przęseł drewnianych na wysokości 1,50 na długości 30m 
II. ogrodzenie ochronne zewnętrzne (200m) 
- wytyczenie ogrodzenia, wkopanie słupków drewnianych w dołach z zasypaniem i 
ubiciem ziemi warstwami, słupy drewniane o długości 2,70 m, wkopane w ziemię na 
głębokość 0,7m w odległości 4m 
- naciągnięcie i umocowanie za pomocą skobli w ilości 3,0 kg/100,00 m siatki leśnej 
ogrodzeniowej, długości 200,00 m (siatka pleciona z drutu nieocynkowanego średnicy 
min. 1,8-1,9 mm), 
- wykonanie 5 bram wejściowych o konstrukcji drewniano-metalowej  z desek 
impregnowanych o wymiarach 3,7 m x 1,40 m , 4,4m x 1,4m , 3mx 1,20m, 3mx1,20m, 
1,5mx1,20 zamykanej na zasuwkę i mocowanej na zawiasach do słupków 
III. ogrodzenie wewnętrzne: (dotyczy 3 zagród) 
- wytyczenie ogrodzenia 
- zamocowanie słupków metalowych w ilości 23 o wysokości 1,5, głębokość obsadzenia 
0,5m  



- zamocowanie przęseł drewnianych o wysokości 1,50 (na długości 39m), wysokości 
1,20m (na długości 23m) 
IV. ogrodzenie wewnętrzne: (dotyczy 1 zagrody) 
- wkopanie słupków drewnianych w dołach z zasypaniem i ubiciem ziemi warstwami, 
słupy drewniane o długości 1,20 m, wkopane w ziemię na głębokość 0,7m w odległości 
1,5m o łącznej powierzchni 44m 
- zamocowanie konstrukcji drewnianych o wysokości 1,2m i długości 1,40 m, wykonanej z 
drewna sosnowego do słupków  

 

IV. Warunki: 
 
Miejsce realizacji zamówienia: działka nr 85/4 , gm. Kramsk 
Termin realizacji: wrzesień-październik 2014 r. 
 

V. Kryterium oceny oferty: 
- cena, kwalifikacje 
 

VI.  Ofertę można złożyć osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
hwlodara@op.pl do dnia: 20.08.2014r. 
 
 

    

 

 

 

 
 
 


