
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na bieŜące utrzymanie gminnych obiektów 
sportowych 

 

Urząd Miejski w Szczuczynie  
19-230 Szczuczyn , Pl. 1000-lecia 23 
e-mail: budownictwo@um.szczuczyn.pl, tel. 86 273 50 80 
www.um.szczuczyn.pl 
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na  
 
BieŜące utrzymanie gminnych obiektów sportowych. 
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) zapewnienie stałej opieki i utrzymanie stadionu miejskiego w Szczuczynie wraz ze 
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami oraz obiektem hali 
sportowej przy ul. Grunwaldzkiej w dobrym stanie technicznym i porządkowym 
gwarantującym stałe przygotowanie obiektu do odbywania imprez rekreacyjno-sportowych,  

2) utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie stadionu oraz wokół hali sportowej przy ul. 
Grunwaldzkiej ,  

Poprzez: 

a) Sprzątanie szatni po meczach i treningach ( według terminarza rozgrywek Wissy 

Szczuczyn) 

b) Sprzątanie sanitariatów po meczach i treningach ( według terminarza rozgrywek 

Wissy Szczuczyn) 

c) Przygotowanie boisk do meczy i treningów( według terminarza rozgrywek Wissy 

Szczuczyn) 

d) Zawieszanie siatek w bramkach( według terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn) 

e) Malowanie linii na stadionie( według terminarza rozgrywek Wissy Szczuczyn) 

f) Wałowanie boiska po meczach i treningach 

g) Udostępnianie nagłośnienia na mecze ( według terminarza rozgrywek Wissy 

Szczuczyn) 

h) Sprzątanie terenu boiska po każdym meczu i treningu( według terminarza rozgrywek 

Wissy Szczuczyn) 

i) Uzupełnienie trawy na boisku – według zapotrzebowania min 2 

j) Aeracja boiska sportowego– według zapotrzebowania min 1 

k) Nawożenie trawy na boisku (według zapotrzebowania) min 2 

l) Koszenie boiska głównego( w okresie maj czerwiec lipiec koszenie wykonywać co 4-5 

dni; sierpień-wrzesień co 7-10 dni) 

m) Nawadnianie boiska głównego(w zależności od ilości i rozkładu opadów 

atmosferycznych w okresie wegetacji) min 7 

n) Odchwaszczanie bieżni– według zapotrzebowania min 3 

o) Wyrównywanie terenów bieżni– według zapotrzebowania min 3 

p) Piaskowanie boiska głównego– według zapotrzebowania 

q) Wywóz nieczystości 



r) Utrzymanie trybun w czystości 

s) Bieżące naprawy i konserwacje urządzeń na stadionie: 

• Naprawa ławek 

• Malowanie płotków min 1 

• Malowanie ogrodzenia min 1 

• Naprawa nagłośnienia  

• Malowanie barierek min 1 

• Malowanie bramek min 1 

• Naprawy siatek do bramek 

t) Zapewnienie środków czystości w sanitariatach 

u) Przygotowanie stadionu i hali sportowej do imprez masowych 

v) Udostępnienie sanitariatów podczas imprez masowych 

Minimalna ilość spotkań druŜyny piłkarskiej to 15 w ciągu roku 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: przedmiot główny 77 32 00 00 -9   
 
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
Zamawiający określa maksymalną wartość zamówienia – 40 000 zł 
 
 
Termin wykonania zamówienia do 31.12.2010 r. 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  

Cena 100% 
Zdolność podmiotu do realizacji zadania; Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada potencjał 
techniczny i organizacyjny do wykonania zakresu umowy  

Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski Szczuczyn, 19-230 
Szczuczyn , Pl. 1000-lecia 23, Sekretariat pok. 1. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 5 maja 2010r. o godzinie 9:30. 
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 maja 2010r. o godzinie 10.00  w Referacie SGiR UM Szczuczyn 
pok 11 
 
Osobami upowaŜnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  
Kazimierz Galiński – kierownik Ref. SGiR 
Karol Kozikowski – Referent Ref. SGiR 
 
Wymagane dokumenty 
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 
2. Oświadczenia załącznik nr 2 
3. Parafowany wzór umowy 
 
 



 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 
przedłoŜone przez wykonawców dokumenty lub oświadczenia. 
Oferty wykonawców, którzy przedłoŜą dokumenty lub oświadczenia potwierdzające 
spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 
Wykonawcy, którzy nie przedłoŜą dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie 
wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 
 
KaŜdy wykonawca będzie związany złoŜoną ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 


