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zAPRoszENIE Do ZŁożENIA oFERTY

Gmina Mińsku Mazowieckim ul' Chełmońskiego l4, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaptasza do złoŻęrua

propozycji cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,odnowienie i łozbudowa piacu zabaw pr,y Zespole

Szkół w Statej Niedziałce,,

Przedmiotem postępowania ofeńowego jest dostawa i montaż urządzeń placu zabaw na działce o nr

ewid. 503/20 w miejscowości Stara Niedziałka przed uprzednim dokonaniem zg|oszenia zamianl

wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę w postaci budowy obiektów małej

architektury w miejscach publicznych (po stronie Wykonawcy) do właściwego organu administracji

architektoniczno-budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, na podstawie ań. 30

ust. i ) pkt 4 ustawy Prawo budowlane (D2,IJ.f016.f90 ze zm.) nafl dni przed planowanym teminem

rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawaĄm w niniejsrym zapytaniu

ofeńowym.

W ofercie na|eży przedstawić wyłącznie atestowane urządzenia (zgodne z normą PN.EN l l76:2009).

Jednostka organizacyjna gminy wyznaczona do realizacji zadania:

Zespół Szkoł w Starej Niedziałce

ul. Mazowiecka 154 Stara Niedziałka

05.300 Mińsk Mazowiecki

I. Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania ofeńowego:

1) Sporządzenie pĄektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów

projektowych (mapa po stronie Zamawiającego, dostarczona po podpisaniu umowy)

wykonanego przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, z

rozmieszczeniemwyposażeniaplacuzabawzgodniezobowiązującyminormami(z

zachowaniem stref bezpieczeństw a) oraz z uwzględnieniem przepisów Rozpon4dzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków techniczrrych' jakim powinny odpowiadać

budynkiiichusytuowaniewewskazanymprzezZamawiającegoobszarzedziatki.



2) opis szczegółowy rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych oraz termin

ich rozpoczęcia.

3) W za|eżności od potrzeb _ odpowiednie szkice lub rysunki wykonane trwałą technika, a

także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

4) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę w postacl

budowy obiektów małej architektury w miejscach pub|icznych do właściwego organu

administracji architektoniczno-budow|anej tj. Starostwo Powiatowe w Mińsku

Mazowieckim' na podstawie ań. 30 ust. l) pkt 4 ustawy Prawo budowlane

(Dz.U.f016.f90 zs zm.) na 2l dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót

budowlanych wraz z uzyskaniem zaświadczenia organu o braku sprzeciwu na realizacje

przedsięwzięcia.

5) Dostawa i montaŻ wządzeń p|acu zabaw, zgodnie z zaplaniem ofeńowym.

II. Wyposażenie placu zabaw:

1) Zestaw zintegrowany o wymiarach dł. 9,00' szer. 8,00, drewniany impregnowany metodą

ciśnieniowo-próżniową, dodatkowo malowany farbami dekoracyjnymi' składający się z

elementów:

a. wieża główna z dachem 2 szt.

b. wieża bez dachu l szt.

c' pomost średni 2 szt.

d. pomost wiszący

e. pomost skośny dtugi

l.. pomost skośny krótki z opon

g. pomost półokrągły

h. krata wspinaczkowa drewniana

i. krata wspinaczkowa z lin

j. drabinka pionowa

k. pomost z belką ruchomą

l. zjeidizalnia tworzywowa I szt.

2) Karuzela platformowa z siedziskami z podstawą z b|achy aluminiowej, ryflowanej,

antypoślizgowej z rurami malowanymi proszkowo, średnica platformy minimum l,5 m,

3) Zestaw gimnastyczny drewniany w ksaałcie sześcianu o wymiarach: dł.4'00 m' szer.4,00 m'

wys.2,00 m. KaŻda ściana sześcianu wyposażona w różne segmenty:

a. ścianka wspinaczkowa z opon

b. drążki do przewrotów



c. kratownicadrewniana

d. rurka pionowa

e. drabinka

4) Huśtawka typu ,,bocianie gniazdo'' o wymiarach: dł. 3,00 m, szer. 2,00 m z siedziskiem
wykonanym z tworzywa sztucznego.

Podane wymiary urządzen mają charakter orientacyjny i mogą róznió się w zależności od specyfiki
produkowanych urzĄdzeń + 10 7o od podanych w treści zap}tania ofertowego wymiarów.

Szczególowe wymagania montażu:

|. Urządzenia nale{ rozmieścić (z zachowaniem przepisów) we wskazanym przez Zamawiającego
miejscu (orientacyjne miejsce |okalizacji placu zabaw wskazane w załączniku nr 3 do zapytania
ofeńowego _ orientacja'

2. W przypadku części drewnianych nie dopuszcza się rozwiązań z bezpośrednim montażem w
gruncie ajedynie poprzez nierdzewne łączniki z metalu na betonowych fundamentach. Wszystkie
śruby zabezpieczone nakętkami kołpakowymi lub nakładkami z tworzywa.

3. Wszystkie materiĄ niezbędne do montaŹu, np. beton do unieruchomienia urządzeń musz4

być wka|kulowane w ofeńę'

Gwarancja:

l. Wykonawca udzie|a Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 3ó
miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

2. W okesie rękojrni Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie

1 dni |icząc od daĘ pisemnego (forma listu' e-maila lub fax-u) powiadomienia przez

Zamawiającego.

Zasady sporządzenia oferty:

oferta winna przedstawiać: listę oferowanych urz4dzeń, zwymiarowany plan romtieszczenia urzĄdzeit
(roboczy) _ wykonany na dowolnym podkładzie mapowym' foldery ze szczegółowym opisem i
zdjęciami każdego z oferowanych urządzeń, ceny za każdy element osobno oraz razem za całość
zadania (netto i brufto).

Inne wymagania:

Zamawiający zAstrzęga sobie prawo do wzywania Wykonawców w ce|u uzupełnień dokumentów w
przypadku ofeń wadliwych i/lub niekompletnych. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może



wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofeń, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny'

chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

Warunki p|atności:

1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po

protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

2. Zapltata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze' w

terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

3. Fakturę za rea|izację przedmiotu umowy na|eĘ wystawić zgodnie z formułą:

Nabywca:

Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. Chetmońskiego l4

05.300 Mińsk Mazowiecki

NIP:8222146516

Odbiorca:

Zespół Szkół w Starej Niedziałce

ul. Mazowiecka 154 Stara Niedzialka

05-300 Mińsk Mazowiecki

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z uptywem

terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącmie.

Termin rrykonania przedmiotu zamówienia: do 3 l maja 20l7 roku

Kryterium oceny ofert: cena 100oń.

Termin i miejsce sk|adania ofeń: do 19 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00' Urząd Gminy Mińsk

Mazowiecki seketariat pok. 10f, fax. f5756 25 50 lub na adres email:

inwesVcj e@m inskmazowiecki.p!.

Za|ączniki d o zapytania ofeńowego:

1. Wzór ofeĘ

2. Wzór umowy

3. Orientacja

osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielanią wszelkich wyjaśnieńjest Ewelina Miros _

podinspektor ds. inwestycyjnych, tel. (25) 756 25 23


