
Prace które musimy wykonać przed rozpoczęciem sezonu 2018 
 

1. Dokończyć prace związane z dociepleniem dachu ,dociepleniem ściany od strony 

północnej, wymiana  okien do hangarów i odmalowanie całej elewacji .Prace zostaną 

wykonane przez kol. Leszka Bartosika. Prośba do Leszka o wykonanie wyceny za w/w 

prace  

2. Przygotowanie i zebranie ofert na wykonanie drzwi do hangarów ( w/g wstępnych 

wyliczeń wymiana drzwi do hangarów  szt. 10 oraz drzwi do bosmanki, kotłowni, 

magazynku ) powinna zamknąć się w kwocie 24 tys. złotych .Kto z kol. podjął by się tego 

zadania , oczywiście od momentu zebrania  ofert ,  wybrania oferenta i realizacji zadania. 

3. Zakończenie remontu pomieszczenia remontowego i udostępnienie go dla ogółu (hala nr 

3) , zakończenie prac w pomieszczeniu z szafkami (hala nr 4) oraz projekt, wycena i 

przygotowanie do eksploatacji pomieszczeń remontowych po ZIĘBIE 

4. Przygotowanie i zebranie ofert na wykonanie ogrodzenia naszego terenu wraz z terenem 

dzierżawionym od UM. Proponujemy by ogrodzenie było typu  modułowego  tj. panel , 

słupek , podmurówka 25 cm, montaż ( cena około 72 za m bieżący )  do tego należy dodać 

cenę furtek i bram wjazdowych na slip. Należy wykonać obmiar  terenu z wyznaczeniem 

gdzie powinny być:  furtki na pomosty i bramy wjazdowe  na slip i na teren klubu od 

strony ul. Rybaki . Dokonać wyceny. Kto z kol. podjął by się tego zadania , oczywiście od 

momentu zebrania  ofert ,  wybrania oferenta i realizacji zadania. 

5. Wykonanie nowego masztu wraz  z  montażem ( oczywiście należy dokonać  wyceny tego 

zadania ). Prośba do naszych członków jak wyżej . 

6. Zaprojektować  i wykonać miejsce dla nowego masztu wraz z kamieniem i tablicą 

informacyjną.  Prośba do naszych członków jak wyżej .  

7. Wykonanie nowych pomostów w ilości 3 sztuk. Kto i za ile wykona   to zadanie ( materiał 

plus zadanie  )  

8. Przygotować  plan rozmieszczenia kamer oraz wykaz materiałów niezbędnych do 

wykonania zadania. 

9. Wykonanie projektu i wyceny nasadzeń zieleni i drzew. (Żywopłot, optyczne odcięcie 

zielenią naszych powierzchni) 

10. Wykonanie furtek wejściowych na pomosty (projekt , wycena i ewentualne 

wykonawstwo) 

11. Projekt i wycena miejsca pod śmietnik – estetyka i funkcjonalność 

12. Projekt  i osadzenie na nowym miejscu wciągarki 

13. Wymiana drzwi do pomieszczeń klubowych i hotelowych 

14. Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach służbowych  


