
Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego 
 

1. Południowo-zachodnia strona skrzyżowania Polna/Galla montaż 2 stojaków 
rowerowych STO-01-S-UL/PL, zgodnie z załącznikiem, równolegle do jezdni.  

 
2. Północno-wschodnia strona skrzyżowania Kościelna/Poznańska parking 

rowerowy na 4 stojaki STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w kolorze ocynk ukośnie 
do jezdni. 

 
3. Południowo-wschodnia strona skrzyżowania Kraszewskiego/Słowackiego 1 

stojak STO-01-S-UL/PL zamontowany zgodnie z załącznikiem. 
 

4. Północno-zachodnia strona skrzyżowania Słowackiego/Prusa 1 stojak STO-01-S-
UL/PL zamontowany zgodnie z załącznikiem.  
 

5. Północno-wschodnia strona skrzyżowania Słowackiego/Prusa- 1 stojak STO-01-
S-UL/PL zamontowany zgodnie z załącznikiem, równolegle do jezdni.  

6. Południowa strona ul. Dąbrowskiego w okolicy Rossmanna – wymiana 
istniejącego stojaka na stojak STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, dodatkowo 
montaż stojaka STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ równolegle do istniejącego. Przy 
sklepie Rossman, na prawo od wjazdu w bramę.  

7. Północna strona ul. Dąbrowskiego w okolicy Biedronki montaż 2 stojaków 
rowerowych STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ na wysokości adresu 
ul. Dąbrowskiego 29, przed słupem odciągowym trakcji tramwajowej.  
 

8. Południowo-zachodnia strona skrzyżowania ul. Plac Asnyka/Słowackiego - 1 
stojak STO-01-S-UL/PL zamontowany zgodnie z załącznikiem.  

 
9. Południowa strona ul. Słowackiego na wysokości nr 27 - 1 stojak 

STO-01-S-UL/PL zamontowany zgodnie z załącznikiem.  

10. Południowa strona Słowackiego na wysokości nr 11 montaż  
6 stojaków rowerowych STO-01-S-UL/PL w wyznaczonych miejscach.  
 

11. Południowa strona Dąbrowskiego na wysokości ZUS montaż 4 stojaków 
rowerowych STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem. 

12. Bukowska montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ za 
wjazdem na parking hotelu Sheraton, zgodnie z załącznikiem. 

13. Bukowska przed sklepem Żabka 1 stojak rowerowy STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem.  

14. Zeylanda na wysokości nr 7 - 2 stojaki rowerowe STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ, zgodnie z załącznikiem. 

15. Zwierzyniecka przed stołówką Jowita - 2 stojaki rowerowe STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ, zgodnie z załącznikiem. 

16. Jackowskiego 45 – montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ, zgodnie z załącznikiem. 

17. Dąbrowskiego/Kochanowskiego (północ) – montaż 5 stojaków rowerowych STO-
02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem.  

https://maps.google.com/?q=1.+Bukowska&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2.+Bukowska&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=4.+Zeylanda&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=5.+Zwierzyniecka&entry=gmail&source=g


18. Strzałkowskiego/Poznańska (południowy-zachód) - montaż 2 stojaków 
rowerowych STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem. 

19. Polna/Szamarzewskiego (południowy-zachód) - montaż 2 stojaków rowerowych 
STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem.  

20. Szamarzewskiego/Polna (północny-zachód) - montaż 2 stojaków rowerowych STO-
02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem.  

21. Kościelna przed kościołem (zachód) – montaż 2 stojaków rowerowych STO-02-
SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ za przystankiem autobusowym, zgodnie z załącznikiem. 

22. Kościelna/Floriana (północ-zachód) – montaż 2 stojaków rowerowych STO-02-
SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem, równolegle do ul Św. Floriana   

23. Kościelna 13 – montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ 
zgodnie z załącznikiem. 

24. Kościelna 15 – montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ 
zgodnie z załącznikiem.(sygnalizujemy jednocześnie możliwy kłopot z montażem 
stojaka ze względu na studzienkę) 

25. Kościelna 25 Bufet (zachód) - montaż 2 stojaków rowerowych STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem. 

26. Kościelna 31 (zachód) - montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem, na wysokości sklepu Żabka.  

27. Kościelna 39 (zachód) - montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem, za znakiem informującym o końcu strefy 
płatnego parkowania. 

28. Kościelna/Jeżycka (południowy-wschód) - likwidacja 4 słupków ( od strony 
skrzyżowania) blokujących i montaż 2 stojaków rowerowych STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem. 

29. Kościelna/Jeżycka (południowy-wschód) - likwidacja 4 słupków blokujących (od 
strony skrzyżowania) i montaż 3 stojaków rowerowych STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem. 

30. Mączna/Jeżycka (południe-zachód) - montaż 2 stojaków rowerowych STO-02-
SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ (jeden przed Żabką  równolegle do ul. Mącznej, drugi 
stojak równolegle do ul. Jeżyckiej przy jej krawędzi)- zgodnie z załącznikiem + 
usunięcie jednego słupka. 

31. Mylna/Jeżycka (południe-zachód) – montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem. 

32. Mylna 23 (zachód) - montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem. 

33. Mylna 19 (zachód) – likwidacja słupków oraz montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-
SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem + usunięcie 4 słupków.  

34. Poznańska 21 (północ) – likwidacja 4 słupków blokujących (licząc od miejsc 
parkingowych) i w ich miejscu montaż 2 stojaków rowerowych STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem 



35. Poznańska/Wąska – likwidacja 5 słupków (licząc od miejsc postojowych) i montaż 2 
stojaków rowerowych STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem 

36. Żurawia/Poznańska (południowy-zachód) –montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-
SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ, pomiędzy znakami.  

37. Żurawia 3 – montaż 1 stojaka rowerowego STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ 
zgodnie z załacnzikiem – konieczna ostrożność z uwagi na wyjazd z bramy.  

38. Dąbrowskiego/Żurawia (północ-wschód) - montaż 2 stojaków rowerowych STO-02-
SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem, za słupkami. 

39. Sienkiewicza/Mickiewicza (południe-zachód) - montaż 2 stojaków rowerowych 
STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem na wysokości mis drzew 

40. Zwierzyniecka/Mickiewicza (północ-zachód) – montaż 2 stojaków rowerowych 
STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem, pod budynkiem. 

41. Mickiewicza/Dąbrowskiego (północ-wschód) – montaż 3 stojaków rowerowych 
STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem 

42. Mickiewicza, obok Billaboom przy bramie wjazdowej – montaż 2 stojaków 
rowerowych STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ zgodnie z załącznikiem, równolegle 
do chodnika.  

 
 
 

 Ilość [szt.] 

Stojaki U-kształtne  STO-02-SCHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ w kolorze ocynk 

69 

Stojaki stylizowane STO-01-S-UL/PL 13 

Słupki do usunięcia  22 

Stojaki do usunięcia  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


