TI.7013.12.2015-1

Trzebnica, 09.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Trzebnica niniejszym zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zadania pod nazwą:
Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezie.
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw w miejscowości Brzezie w Gminie Trzebnica, (na
terenie dz. nr 70 AM-1 obręb Brzezie), na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Pracownię Architektury Krajobrazu Małgorzata Wilczak, Nowosielce 6, 55-120 Oborniki Śląskie.
1.2. Lokalizacja:
Brzezie, Gmina Trzebnica, dz. nr 70 AM-1 obręb Brzezie.
1.3. Zakres zamówienia
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem
urządzeń, w tym między innymi:
- przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw, w tym m.in. demontaż istniejących urządzeń zabawowych
wraz z utylizacją, wykonanie robót ziemnych;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw – piaskowej w obrzeżach betonowych,
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych, tj:
•
zestaw zabawowy. W skład zestawu wchodzi co najmniej: 3 x wieża, w tym co najmniej dwie z
dachem dwuspadowym oraz jedna duża złożona co najmniej z 4 modułów podstawowych,
równoważnia, pomost wiszący, ścianka wspinaczkowa, przejście rurowe, drabinka ze stalowymi
szczebelkami, zjeżdżalnia, barierki, ścianka stalowa kratownica (nie dopuszcza się stosowania
łańcuchów, ścianka linowa kratownica, drabinka skośna wysoka ze szczeblami stalowymi;
•
zestaw zabawowy pociąg, w skład którego wchodzi co najmniej: wieża zadaszona duża (złożona z co
najmniej 4 modułów podstawowych), bariery, schody z barierami, zjeżdżalnia, wieża niezadaszona
duża (złożona z co najmniej 4 modułów podstawowych) otoczona z 3 stron ściankami
wspinaczkowymi, przejście rurowe, barierki;
•
huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami kubełkowymi - szt. 1
•
huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami zwykłymi - szt. 1 (uwaga! Zamawiający rezygnuje z
wykonania siedzisk z opon)
•
huśtawka wagowa - szt. 1
•
karuzela tarczowa - szt. 1
•
piaskownica wypełniona piaskiem - szt. 1
•
bujak pojedynczy zwierzątko - szt. 2 (każdy z bujaków powinien przedstawiać inne zwierzątko)
•
bujak podwójny zwierzątko - szt. 1
- Dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego, tj:
•
ławka stalowa z oparciem – szt. 2
•
kosz na śmieci - szt. 2
•
Tablica informacyjna duża (na dwóch słupach) – z regulaminem - szt. 1
•
Tablica informacyjna duża (na dwóch słupach) – „Gmina Trzebnica dzieciom” - szt. 1
•
Wykonanie trawnika
- remont istniejącego ogrodzenia, w tym m.in. konieczne naprawy, stabilizacja, oczyszczenie,

impregnowanie, uzupełnienie brakujących oraz nienadających się do użytku elementów ogrodzenia;
- Wykonanie wszelkich innych robót wynikłych w trakcie realizacji prac a niezbędnych do osiągnięcia efektu
końcowego, nie przekraczających 5% wartości zamówienia.
Wszystkie urządzenia zabawowe muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujące akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji, potwierdzające zgodność z Polską
Normą PN-EN 1176: 2009 Wyposażenie placów zabaw.
Szczegółowy zakres robót oraz szczegółowe wymagania w stosunku do urządzeń zabawowych określają:
a) projekt umowy
b) dokumentacja projektowa
c) specyfikacje techniczne
2. Termin wykonania zamówienia:
- rozpoczęcie - z dniem podpisania umowy,
- zakończenie - do 17.04.2015 r.
3. Kryteria oceny ofert:
- najniższa cena ryczałtowa brutto.
4. Wymagania dotyczące terminu oraz formy składania oferty
Oferty należy składać na załączonym formularzu, w zamkniętej kopercie z nazwą Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na budowę placu zabaw w miejscowości Brzezie
Nie otwierać przed godz. 11:00 dnia 16.03.2015 r.
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, w terminie do 16.03.2015 r., do godz. 10:30.
Uwaga! Do oferty należy załączyć:
- karty techniczne oferowanych urządzeń zabawowych
- kopie certyfikatów, potwierdzające certyfikację oferowanych urządzeń zabawowych przez jednostkę
akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji.
- W przypadku, jeżeli nie jesteście Państwo producentem oferowanych urządzeń, do oferty należy załączyć
autoryzację producenta urządzeń wystawioną dla tego zadania.
Okres ważności oferty – 30 dni.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Operacja pn.: „Budowa placów zabaw w Gminie Trzebnica ”. Działanie 313, 322, 323 „ Odnowa
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013 ).
Z poważaniem
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Dokumentacja projektowa
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