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Kamieniec Ząbkowicki, dnia 18 lipca 2022 r. 
 
 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
ZARZĄD OŚRODKA HODOWLI ZARODOWEJ  

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.  

Z SIEDZIBĄ (57 – 230) KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, PL. KOŚCIELNY 1   

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA RELIZACJĘ ZADAŃ PN: 

 „Wykonanie otwartego zbiornika na gnojowicę przy Oborze nr 2 - Farma Bydła Starczów” 

 
I. Zamawiający: 
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ohz-kamieniec.pl 
Telefon: Sekretariat: 74-817-32-14, informacja o zamówieniu: 734 869 609 
 
Specyfikacja istotnych warunków Zamówienia [SIWZ] oraz załączniki dostępne na stronie 
http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”. 

 
II. Termin i miejsce złożenia ofert 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego załącznik 
do niniejszego zapytania na adres: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.  Pl. 

Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki lub e-mailem: sekretariat@ohz-kamieniec.pl, w terminie do dnia 
03. 08. 2022 r. do godz. 14:00.  
 
III. Wyniki postępowania 
Zamieszczone zostaną na stronie:  http://www.ohz-kamieniec.pl/ w zakładce „ogłoszenia”. 

http://www.ohz-kamieniec.pl/
http://www.ohz-kamieniec.pl/
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pn: 
 

Wykonanie otwartego zbiornika na gnojowicę przy oborze nr 2 - Farma Starczów 

I. Przedmiot zamówienia:  
Wykonanie otwartego zbiornika na gnojowicę przy oborze nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 
Farma Bydła Starczów. Zbiornik o pojemności 66m3, wymiary zbiornika: szerokość – 7,2m, długość 3,6m 
wysokość 2,7m. Zbiornik zagłębiony 2,4m do sekwencyjnego przechowywania obornika krowiego z obory  
w systemie bezściółkowym.  
II. Opis zadania 
Roboty rozbiórkowe 

• Wycięcie posadzki betonowej – pas szerokości 8,7m, długość 12,5m 

• Kruszenie bloków betonowych z rozbiórki 

• Przygotowanie miejsca do składowania (do 100m od rozbieranej ściany i płyty) 

• Wywóz na miejsce składowania – do 1km 

• złom stalowy należy do Inwestora 

• Uprzątnięcie miejsca rozbiórki.  
Roboty budowlane 

• Roboty ziemne – ok. 230 m3 

• Przygotowanie podłoża z tłucznia gr. 0.30cm 12,5 x 8,6m = 32,25 m3 

• Roboty żelbetowe z betonu szczelnego odpornego na czynniki silnie żrące – 40,9 m3 (163,5 m2) 

• Obsypanie zbiornika 40,9 m3 

• Uzupełnienie posadzki płyty drogowej uprzednio wyciętej – 16 m2 

• Wykonanie krawężnika – 12 mb 

• Wykonanie koryta ściekowego gnojowicy od zgarniacza do zbiornika  
 
III. Pozostałe  warunki  
Zamawiający oczekuje złożenia oferty na cały zakres robót zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym 
załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Zaproponowana przez Wykonawcę cena netto powinna 
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z wykonanymi robotami (również wywóz 
gruzu i odpadów budowlanych i sprzątanie po robotach). Wskazana wizja lokalna. Zamawiający nie wyklucza 
istnienia w terenie nieujętych w posiadanej dokumentacji instalacji podziemnych (kanalizacja deszczowa, rury 
CO nieczynne). 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dla zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: 
Wykonanie otwartego zbiornika na gnojowicę przy oborze nr 2 - Farma Bydła 

Starczów dla Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 

 

Zamawiający:  

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. 
Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 887-001-09-89 
 
WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
  

 
 

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW :  
 
Imię i nazwisko  …………………………………………………………………. 
 
Adres …………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………… 
 
Nr faksu …………………………………………………………………………………………. 
 
Adres e-mail ……………………………………………………………………………….. 
 
4. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:  

 
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia;  
2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;  
3. Cena netto mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:  

 

lp Opis zadania Cena netto Termin wykonania 

1 
Wykonanie otwartego zbiornika na gnojowicę 

przy oborze nr 2- Farma Bydła Starczów 
  

 
4. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert; 
5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

 
 
 

Miejscowość, data     podpis osoby upoważnionej 


