
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Nieruchomość Budynek Wielorodzinny 

Adres Ul. Heweliusza 1-11 w Poznaniu 

Data 14.05.2018 r. 

Temat UTRZYMANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

Szanowni Państwo, 
 
Przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania terenów zielonych przy ul. Heweliusza 1-
11 w Poznaniu. 
 
Dane nieruchomości: 
Lokalizacja: ul. Heweliusza 1-11 w Poznaniu 

 

 
 

Zakres prac: 
Utrzymanie i pielęgnacja terenu zielonego zlokalizowanego na nieruchomości. 
 
Prace w okresie zimowym (orientacyjnie: grudzień, styczeń, luty) 

● sprawdzanie stanu okrycia roślin wymagających ochrony przed mrozami, 
● uzupełnianie braków w okryciu, a jeżeli istnieje ryzyko dużych mrozów (np. 20'C), zwiększanie 
warstwy okrywającej, 
● w okresach bezmroźnych manualne podlewanie roślin zimozielonych tego wymagających, 
● otrząsanie śniegu z wrażliwych na rozłamywanie roślin iglastych i liściastych, 
● zabezpieczanie roślin skalnych przed nadmierną wilgocią w okresach odwilży, 
● sprawdzanie stanu zabezpieczenia pni i konarów przed tworzeniem się ran zgorzelinowych, 

● zbieranie z pędów, gałęzi i pni oprzędów z gąsienicami i usuwanie zimujących złóż jaj, 
● usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz chorych pędów gałęzi, 
● przycinanie gałęzi roślin wymagających cięcia zimowego. 
 
2. Prace w okresie wiosennym (orientacyjnie: marzec, kwiecień, maj) 

● formowanie i cięcie drzew i krzewów, 
● grabienie starych liści i suchej trawy, 

● wysianie na trawnik nawozu mineralnego (gdy obeschnie po wiosennych roztopach), 
● przewietrzanie i ponowne nawożenie trawnika (raz w miesiącu), 
● wyrównywanie kretowisk, wypełnianie zagłębień, 
● dosiewanie trawy w miejscach, w których murawa jest uszkodzona przez ptaki, choroby lub 
zużycie, 
● ręczne usuwanie pojedynczych chwastów z trawnika i rabat oraz klombów, 

● koszenie trawnika (trawniki ozdobne kosimy raz na tydzień, a trawniki użytkowe co dwa 
tygodnie), 
● zasilanie i podlewanie trawnika po koszeniu, 
● zastosowanie selektywnego środka chwastobójczego na trawniku, 
● zdejmowanie zimowych osłon bylin i przycinanie pozostałych suchych pędów, 
● zasilanie drzew, krzewów i bylin dawką nawozów wieloskładnikowych, 
● usuwanie pędów uszkodzonych przez mrozy i choroby, 

● zwalczanie pojawiających się mszyc i ślimaków, 



 
 
● nawadnianie terenów zielonych wraz z opryskami grzybobójczymi, 
● wykonanie oprysku drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom, 
● usuwanie (po przekwitnięciu roślin) zaschniętych kwiatów, 
● przywiązywanie do palików roślin rabatowych o wysokich i wiotkich pędach, 
 
3. Prace w okresie letnim (orientacyjnie: czerwiec, lipiec, sierpień) 

● usuwanie trawy i chwastów rosnących pod drzewami i krzewami, 
● usuwanie pojedynczych chwastów z trawników, 
● przewietrzanie i ponowne nawożenie trawnika (raz w miesiącu), 
● zasilanie trawnika po koszeniu, nawadnianie terenów zielonych wraz z opryskami 
grzybobójczymi, 
● regularne koszenie trawnika (trawniki ozdobne kosimy raz na tydzień, a trawniki użytkowe co 
dwa tygodnie), 

● przycinanie bylin po przekwitnięciu, 
● spulchnianie, odchwaszczanie i nawadnianie zagonów, rabat i klombów, 
● usuwanie przekwitłych kwiatów z roślin w ogrodzie skalnym, 
● regularne, odpowiednie prowadzenie młodych drzewek i krzewów, 

● przeglądanie drzew i krzewów w celu znalezienia objawów żerowania szkodników, 
 

4. Prace w okresie jesiennym (orientacyjnie: wrzesień, październik, listopad) 
● sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, 
● kontynuacja zwalczanie chwastów i mchu na trawniku, opryski grzybobójcze, 
● regularne grabienie trawnika, usuwanie suchej trawy, opadłych liści i filcu, 
● wysiewanie jesiennej mieszanki nawozu i nasion traw, 
● późną jesienią kontynuacja koszenia, ustawienie ostrzy nieco wyżej niż zwykle, 
● usuwanie pozostałości letnich roślin rabatowych, 

● usuwanie pędów bylin kończących wegetację (przycięcie pędów tuż nad ziemią), 
● usuwanie przekwitłych kwiatów, 
● usuwanie zaschniętych pędów i liści roślin, 
● wycinanie krzyżujących się lub źle rosnących gałęzi i pędów, 
● obwiązywanie wrażliwych na wyłamanie przez śnieg roślin iglastych, 
● zabezpieczanie krzewów i drzew oraz bylin przed mrozami materiałem izolacyjnym (suchymi 
liśćmi, słomą lub agrowłókniną zimową), 

 

5. ponadto 
 podlewanie / zraszanie terenów zielonych – wg potrzeb, 
 utylizacja odpadów zielonych na koszt usługodawcy Nawozy i inne materiały oraz wszelkie 

urządzenia wykorzystywane do świadczenia usługi zapewnia usługodawca na swój koszt. 
 Przesyłanie miesięcznych raportów 

 
 

Załącznik do zapytania – zabiegi pielęgnacyjne. 
 
Termin składania ofert – do 25.05.2018 r. 

 


