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Załącznik nr 2   

Do zapytania ofertowego   

  

L.p.  Lokalizacja  Rodzaj i zakres prac do wykonania  
Powierzchnia [m2]  Liczba i czas wykonania 

w 2019r.  

1  Opole ul. Złota,  - dz. nr 
38/2, km19  o pow. 0,1153 
ha,  obręb 0058 
Groszowice, - dz. nr 737 o 
pow. 0,1503 ha, obręb 
0057 Grotowice,  - dz. nr 
47/10 km 19 o pow.  
0,0436 ha, obręb 0058  
Groszowice,  
oraz pas o szerokości 1 m za 
granicą działki   

1. Zamiatanie boiska asfaltowego, boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z opaską 
betonową oraz chodników przy boiskach  

1.515  
  

6 razy do 
końca roku   

2. Koszenie skarp wokół boisk  -  
2 razy   

w okresie od kwietnia do 
sierpnia  

3. Koszenie terenu wewnątrz ogrodzeń  345  

2 razy   
w okresie od 
kwietnia do 

sierpnia 

4. Odchwaszczanie chodników oraz  boiska o nawierzchni piaskowej  680  
1 raz  
(maj) 

5. Przycięcie krzewów i drzew wraz z wywozem gałęzi  -  
1 raz do końca roku 
(okres stosowny na 
pielęgnacje drzew) 

6. Sprzątanie całego terenu   -  

27 razy do 
końca roku  

(5 razy od kwietnia do 
maja- 1 raz na dwa 

tygodnie, 15 razy od 
czerwca do sierpnia 1 
raz w tygodniu, 7 razy 

od września do grudnia 
1 raz na 3 tygodnie)   
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2  Opole ul. Oświęcimska, - dz. 
nr 271, o pow. 1,0440 ha, 
obręb 0057 Grotowice, oraz 
pas o szerokości 1 m za 
granicą działki  

1. Koszenie całego terenu rekreacyjno-sportowego za pomocą kosiarki samojezdnej z 
koszem wraz z wywozem pokosu  

10.440  

4 koszenia do końca 
roku  

w okresie od kwietnia  
do sierpnia  

2. Wysiew nawozu wieloskładnikowego na terenie boiska trawiastego    1.512  
2 razy do 

końca roku  
(kwiecień i wrzesień)  

3. Dosiew brakującej trawy na terenie boiska trawiastego  -  
1 raz do końca 

roku  

4. Sprzątanie całego terenu   -  

27 razy do 
końca roku  
(5 razy od 

kwietnia do 
maja 1 raz na 
dwa tygodnie, 

15 razy od 
czerwca do 

sierpnia 1 raz 
w tygodniu, 7 

razy od 
września do 
grudnia 1 raz 

na 3 tygodnie)  

 

L.p.  Lokalizacja  Rodzaj i zakres prac do wykonania  
Powierzchnia [m2]  Liczba i czas wykonania 

w 2019r.  

  
5. Wymalowanie linii boiska do piłki nożnej farbą ekologiczną lub kredą  -  

2 razy do 
końca roku  

Opole ul. Dobrego, 
- dz. nr 45 km 50  o 1. Zamiatanie wraz z niezbędnym odchwaszczeniem powierzchni boiska asfaltowego 1.000 

4 razy do 
końca roku 
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3  

4  

pow.  0,1652 ha,  
obręb 0103 Opole,   2. Koszenie pasa zieleni wokół boiska pomiędzy drzewami oraz między ogrodzeniem,  a 

pasem drogowym wraz z wywozem pokosu   
652  

2 razy  do 
końca roku  

(od kwietnia do 
sierpnia)  

3. Przycięcie krzewów i drzew wraz z wywozem gałęzi  -  
1 raz do końca roku 
(okres stosowny na 
pielęgnacje drzew) 

4. Sprzątanie całego terenu boiska oraz między ogrodzeniem, a pasem drogowym  -  

27 razy do 
końca roku  

(5 razy od kwietnia do 
maja 1 raz na dwa 

tygodnie, 15 razy od 
czerwca do sierpnia 1 
raz w tygodniu, 7 razy 

od września do grudnia 
1 raz na 3 tygodnie)  

5. Grabienie liści i ich wywóz z całego terenu działki  -  

2 razy do 
końca roku   

(w okresie październik - 
grudzień)  

Opole ul. Bierkowicka, 
- dz. nr 1150/69 km 10  
o pow. 0,2538 ha, - dz. 
nr 677/69 km 10  o 
pow. 0,0872 ha, - dz. 
nr 1333/2 km 10  o 
pow. 0,3983 ha, obręb 
Bierkowice  

1. Koszenie boiska za pomocą kosiarki samojezdnej z koszem oraz koszenie pozostałego 
terenu wokół boiska i wokół placu zabaw wraz z wywozem pokosu  

2.100  

10 koszeń do końca roku  
w okresie od 01 kwietnia  

do września 

2. Wysiew nawozu wieloskładnikowego na terenie boiska trawiastego    2.100  
2 razy  do 

końca roku  
(kwiecień i wrzesień)  

7. Odchwaszczanie chodników z kostki brukowej oraz całego terenu pokrytego 
nawierzchnią piaskowo-żwirową   

2.100  1 raz (maj)  

4. Wertykulacja terenu boiska trawiastego  2.100  0  

5. Dosiew brakującej trawy na terenie boiska trawiastego  -  
1 raz do końca 

roku  
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L.p.  Lokalizacja  Rodzaj i zakres prac do wykonania  
Powierzchnia [m2]  Liczba i czas wykonania 

w 2019r.  

  

6. Sprzątanie całego terenu   -  

27 razy do 
końca roku  
(5 razy od 

kwietnia do 
maja 1 raz na 
dwa tygodnie, 

15 razy od 
czerwca do 

sierpnia 1 raz 
w tygodniu, 7 

razy od 
września do 
grudnia 1 raz 

na 3 tygodnie)  

7. Wymalowanie linii boiska do piłki nożnej farbą ekologiczną lub kredą  -  
2 razy do 

końca roku  
5  Opole ul. Gminna,  

- dz. nr 581/1 o pow. 0,0120 
ha,  
- dz. nr 582/1 o pow. 0,4574 
ha, obręb Wróblin  

1. Koszenie boiska za pomocą kosiarki samojezdnej z koszem wraz z wywozem pokosu  

800  

8 koszeń do końca roku  
w okresie od 01 kwietnia 

do sierpnia   

2. Koszenie terenu wokół boiska, przy placu zabaw i przy siłowni terenowej wraz z 
wywozem pokosu  2.564  

8 koszeń do końca roku 
w okresie od 01 kwietnia 

do 15 listopada  

3. Odchwaszczanie chodników oraz nawierzchni piaskowej pod placem zabaw   
1.215  

2 razy do 
końca roku  

4. Odchwaszczanie rabat z roślinami  
115  

2 razy  do 
końca roku  
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5. Sprzątanie całego terenu   -  

27 razy do 
końca roku  

(5 razy od kwietnia do 
maja 1 raz na dwa 
tygodnie, 15 razy od 
czerwca do sierpnia 1 
raz w tygodniu, 7 razy 
od września do grudnia 
1 raz na 3 tygodnie)  

6  Opole ul. Parandowskiego,  - 
dz. nr 174/10, km 8 o pow.  
0,2648 ha   
- dz. nr 174/3, km 8 o pow.  
0,2805 ha  obręb 
0059 Grudzice  

1. Koszenie terenu za pomocą kosiarki samojezdnej z koszem wraz z wywozem pokosu  

4.420  

5 koszeń do końca roku  
w okresie od 01 kwietnia 

do sierpnia  

2. Grabienie liści i ich wywóz  

wzdłuż pasa drzew  

2 razy do 
końca roku   

(od listopada do 
grudnia)  

3. Odchwaszczanie alejek, placów z kostki brukowej pod wiatą i stołem tenisowym, 
boiska asfaltowego oraz placu zabaw  

1.033  
2 razy do 

końca roku   

 

L.p.  Lokalizacja  Rodzaj i zakres prac do wykonania  
Powierzchnia [m2]  Liczba i czas wykonania 

w 2019r.  

  

4. Sprzątanie całego terenu  -  

27 razy do 
końca roku  

(5 razy od kwietnia do 
maja 1 raz na dwa 
tygodnie, 15 razy od 
czerwca do sierpnia 1 
raz w tygodniu, 7 razy 
od września do grudnia 
1 raz na 3 tygodnie)  
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7  Opole ul. Żytnia,  
- cz. dz. nr 270/1, km 5  
o pow. ok. 0,3260 ha - 
cz. dz. 270/2 km 5  o 
pow. ok. 0,0520 ha, 
Obręb 0055 Gosławice  

1. Koszenie terenu boiska za pomocą kosiarki samojezdnej z koszem oraz koszenie 
pozostałego terenu zielonego wraz z wywozem pokosu  

3.500  

5 koszeń do końca roku  
w okresie od 01 kwietnia 

do 15 listopada   

2. Koszenie skarp wraz z wywozem pokosu  

-  

4 koszenia do końca 
roku  

w okresie od 01 kwietnia 
do 15 listopada  

3. Przycinka krzewów na skarpach   
-  

1 raz do końca 
roku   

4. Grabienie liści i ich wywóz  

-  

2 razy  do 
końca roku   

(w okresie październik - 
grudzień)  

5. Wysiew nawozu wieloskładnikowego na terenie boiska trawiastego    544  
2 razy  do 

końca roku  
(kwiecień i wrzesień)  

6. Odchwaszczanie murowanej podstawy historycznego krzyża  
-  

2 razy do 
końca roku  

7. Sprzątanie całego terenu oraz zamiatanie chodnika z kostki brukowej  -  

27 razy do 
końca roku  
(5 razy od 

kwietnia do 
maja 1 raz na 
dwa tygodnie, 

15 razy od 
czerwca do 

sierpnia 1 raz 
w tygodniu, 7 

razy od 
września do 
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grudnia 1 raz 
na 3 tygodnie)  

8  Opole ul. Szczeszyńskiego,  
- dz. nr 30, km 84  o 
pow. ok. 1,1976 ha  
Obręb 0098 NWK  
Oraz pas o szerokości 1m za 
granicą działki  

1. Koszenie terenu boiska za pomocą kosiarki samojezdnej z koszem oraz koszenie 
pozostałego terenu zielonego wraz z wywozem pokosu  

10400  

8 koszeń do końca roku  
w okresie od 01 kwietnia 

do 15 listopada 

2. Koszenie skarp za pomocą kos spalinowych z wygrabieniem i wywozem pokosu  
1500  

4 koszenia do końca 
roku  

L.p.  Lokalizacja  Rodzaj i zakres prac do wykonania  
Powierzchnia [m2]  Liczba i czas wykonania 

w 2019r.  

    w okresie od 01 kwietnia 
do 15 listopada  

3. Zamiatanie oraz odchwaszczanie skatespotu   
-  

3 razy do 
końca roku   

4. Wysiew nawozu wieloskładnikowego na terenie boiska trawiastego  
3300  

2 razy do 
końca roku   

(maj i wrzesień)  

5. Grabienie oraz odchwaszczanie terenu zjazdu linowego oraz terenu wokół urządzeń 
siłowych i placu zabaw w miejscach występowania powierzchni piaskowej i żwirowej    

150  
2 razy do 

końca roku  
 

6. Sprzątanie całego terenu wraz z opróżnianiem koszy i wywozem nieczystości  

11976  

27 razy do 
końca roku  

(5 razy od kwietnia do 
maja 1 raz na dwa 
tygodnie, 15 razy od 
czerwca do sierpnia 1 raz 
w tygodniu, 7 razy od 
września do grudnia 1 
raz na 3 tygodnie)  

7. Wymalowanie linii boiska do piłki nożnej farbą ekologiczną lub kredą  500 mb  
2 razy  do 

końca roku  
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