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Nr sprawy ZZM.ZP/252-103/2018 z dnia 27.08.2018r. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 
o wartości poniżej równowartości 14 000 Euro 

 
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 
30 000 euro 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

2. „Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu  - dostawa i montaż 24 szt. ławek i 8 szt. 

koszy” 

Przedmiotem zamówienia jest Ławka z oparciem długość 1,8 m (Typ MIELA   LME151 Firmy Mmcite) 

   

Konstrukcja:    Odlew ze stopu aluminium połączony z drewnianymi deskami za pomocą nierdzewnych śrub. 

  Konstrukcja nie jest poddawana dalszej obróbce.    

Kostrukcja nośna:    Odlew ze stopu aluminium 

Siedzisko:    3 deski z masywnego drewna jatoba olejowana lub równoważne o minimalnej gęstości 850kg/m3 
o przekroju prostokata 120x30mm, długość 1800mm  

Oparcie:     2 deski z masywnego drewna jatoba olejowana lub równoważne o minimalnej gęstości 850kg/m3 
o o prostokatnym przekroju 120x33mm, długość 1800mm 

     1 deska z masywnego drewna jatoba olejowana lub równoważne o minimalnej gęstości 850kg/m3 
o o prostokatnym przekroju 95x33mm, długość 1800mm 

Kolor:     odcień aluminium lub odcienie poliestrowych farb proszkowych – struktura polerowana matowa,  
Kolory standardowe RAL  proponowane przez mmcite 
 
 
 

 

Kotwienie:    kotwienie pod płytę chodnikową do betonowych 
fundamnetów za pomocą prętów kotwiących M8 

Waga:     32 kg 
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Kosz na odpadki na nodze, objętość 70l (Typ LENA LN125 Firmy Mmcite) 

   

Charakter konstrukcji:   stalowa konstrukcja i stalowy korpus połączony za pomocą nierdzewnych śrub.  

Konstrukcja pokryta ochronna wartswą ocynku i lakierem proszkowym  

Konstrukcja nośna:  spawana z stalowej blachy o grubości 4mm i rur o przekroju kwadratu 102x3,6mm, konstrukcja 
kosza wykonana z giętej blachy, gięcia wykonane w technologii cnc. 

 Popielnica ze stali nierdzewnej zintegrowana z konstrukcją kosza 

Obudowa:    2 panele z perforowanej blachy o grubości 2mm 

Pojemnik wewnętrzny:   gieta ocynkowana blacha o grubości 0,8mm, objętość  70l 

Kolor:     odcienie poliestrowych farb proszkowych – struktura polerowana matowa,  

 
Kolory standardowe RAL  proponowane przez mmcite 
 

    

Kotwienie:    kotwienie pod płytę chodnikową w ubitym terenie do betonowych fundamentów za pomocą kotw 
M12 

       

 

Waga:     48 kg 
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3. Termin realizacji zamówienia: 
Całość zamówienia 15.12.2018 r. 

4. Termin składania ofert: 
Ofertę należy składać do dnia 05.09.2018 r. do godz. 15:00. 

5. Kryteria oceny ofert: 
Cena – 100% (najniższa cena) 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 
W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie 
wykonania prac budowlanych polegających na montażu małej architektury. 

7. Sposób przesłania oferty. Oferty Wykonawcy przekazują: 
a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3 

w sekretariacie, lub 
b) faxem na nr 061 860 85 12, lub 
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl 

 
8. Osoba uprawniona do kontaktu: Monika Sobczak tel. 61 8608 519. 
Załączniki: 
nr 1 Kosztorys ofertowy 

„Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu  - dostawa i montaż 24 szt. 
ławek i 8 szt. koszy” 

Kosztorys ofertowy 

L.p. Wyszczególnienie jm obmiar 
Cena 

jednostkowa 
 Netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

1. Dostawa i montaż ławek szt. 24   

2. Dostawa i montaż koszy szt. 8   

 Razem netto  

 VAT   

 Razem brutto  
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