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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA O F E R T Y

Gmina Mińsk Mazowiecki
zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie na wykonanie zadania:
przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego urządzeń zamontowanych
na placach zabaw oraz urządzeń siłowni plenerowych na terenie Gminy M i ń s k
Mazowiecki
1. Przedmiot zamówienia:
Przegląd

i ocena stanu technicznego urządzeń zabawowych zlokalizowanych na terenach gminy

Mińsk Mazowiecki obejmującego w szczególności:
- inwentaryzację (spis z natury) urządzeń zabawowych i sprawnościowych
- kontrolę techniczną urządzeń znajdujących się na placu zabawi terenie siłowni plenerowych;
- kontrolę stanu fundamentów;
- kontrolę stanu nawierzchni;
- ocenę śladów rozkładu lub korozji;
- ocenę ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia;
- ocenę bezpieczeństwa sprzętów z uwagi na wykonane wcześniej naprawy, dodanie lub wymianę
części składowych;
- wykonanie od 3 do 5 zdjęć jednego obiektu, oraz jego utrwalenie na płycie C D lub przenośnej
pamięci USB;
- sporządzenie protokołów z wykonanych przeglądów, wraz z założeniem i dokonaniem wpisu
do dzienników kontroli (szt.7) lub założenie dzienników kontroli ( szt.5) dla każdego placu zabaw i
siłowni plenerowych odrębnie.
2. Lokalizacja i wykaz urządzeń, które będą podlegały kontrolom:
1. 2016r. Plac zabaw: zestaw zintegrowany; huśtawka równoważna, dwuosobowa; bujak na
sprężynie; huśtawka dwusiedziskowa; Arynów działka ewidencyjna nr 369/1 teren przyległy
do posesji Arynów 39A
2.

2016r. Plac zabaw: zestaw zintegrowany; huśtawka równoważna, dwuosobowa; bujak na
sprężynie; huśtawka dwusiedziskowa; Arynów działka ewidencyjna nr 219/2 Arynów 17

3.

2016r. Plac zabaw: zestaw zintegrowany: huśtawka równoważna, dwuosobowa: bujak na
sprężynie: huśtawka dwusiedziskowa: Stare Zakole działka ewidencyjna nr 11 teren położony
przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Wspólnej

4.

2016r. plac zabaw: zestaw zintegrowany; karuzela tarczowa; huśtawka wahadłowa
dwuosobowa z belką metalowa; ławka parkowa z oparciem metalowa; metalowy kosz na
śmieci; Chmielew dz. 12/6 teren przyległy do posesji Chmielew 3E

5.

2016r. plac zabaw: zestaw: wieża z zadaszeniem z podestem do zjeżdżalni, zjeżdżalnią,
trapami wyjściowymi, płotkami, schodkami; huśtawka typu bocianie gniazdo: trójkąt
sprawnościowy wspinaczkowy; ławka z oparciem, ilości sztuk 2; tablica informacyjna z
regulaminem korzystania; kosz na śmieci; Nowe Osiny dz. 222/5; 222/6 ul.Spokojna 7

6.

2015 Huśtawka ze zjeżdżalnią, orbitrek 1 szt, śmietnik - Dziękowizna dz. 49; ul. Ks.
Antoniego Tyszki 50

7.

2014- 2015 Ogrodzenie placu zabaw, domek malowany z drewna o wym. 270x 150 mm,
huśtawka równoważna, dwuosobowa, karuzela platformowa z podst. z blachy kwarcowej.
Bujak na sprężynie - Stara Niedziałka dz. 438/2 ul Strażacka 4

8.

2014-2015 Równoważnia ..ważka", bujak na sprężynie, karuzela, plac zabaw „Dwie Wieże",
ława ogrodowa- 2 szt., śmietnik, tablica informacyjna, ogrodzenie z siatki o wysokości Im na
słupach 13,5 mb, furtka o wymiarach 100xl00cm- Targówka dz.57/10 ul. Mazowiecka 39

9.

2014 Zestaw zintegrowany: wieża zadaszona, zjeżdżalnia, podest ruchomy, huśtawka
dwusiedziskowa, piaskownica 3x3m, huśtawka ważka, stół bel. do gry w tenisa, ławka
parkowa 4 szt., orbit rek eliptyczny podwójny, motyl podwójny, drążki do podciągania się,
wioślarz, śmietniczka 2 szt., ogrodzenie o wysokości 1 m, furtka szer. 1 m, nawierzchnia z
piasku budowlanego- Stojadła dz. dz.544 ul. Kwiatowa 1

10. 2013-2015 Zestaw gimnastyczny, karuzela, ważka na sprężynie, plac zabaw dwie wieże:
bujak na sprężynie- Królewiec dz.481 teren przyległy do posesji przy ulicy Granicznej 6
11. 2014-2015 Urządzenie wioślarz Iszt.. orbitrek 1 szt, biegacz 1 szt., tablica z regulaminem
Iszt.- Stara Niedziałka dz. .438/2 ul Strażacka 4
12. 2013 dz. 70/5 Plac zabaw: wieża bez dachu wysokość podestu 120 cm - 1 szt.. rura strażacka 1 szt., pomost ruchomy 11 belek - 1 szt., wieża z dachem wysokość podestu 120 cm - I szt.,
ślizg - 1 szt., drążki do przewrotów - 1 szt., wejście - ścianka wspinaczkowa - 1 szt.- Barcząca
Barcząca ul. Prosta 1

3.Uwaga:
Wykonawca ma obowiązek samodzielnie dokonać wizji terenu, zweryfikować wszystkie niezbędne
koszty i przedstawić jedną zryczałtowana cenę netto za każdy obiekt osobno oraz cenę brutto
stanowiącą sumę cen jednostkowych ( po podjęciu oferty cena nie może ulec zmianie w oparciu o
ewentualne nieścisłości opisu).
4.1nne wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do

odrzucenia

Wykonawców

w

przypadku

ofert

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 ofert,
bez

przeprowadzenia

ich

ponownej

oceny,

chyba,

że

zachodzi

przesłanka

unieważnienia

postępowania.
S.Termin związania ofertą; 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.
ó.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 sierpnia 2016 roku
7.Kryterium oceny ofert: cena 100%.
S.Termin i miejsce składania ofert: 19.07.2017 r. do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
sekretariat pok. 102, fax. 25 756 25 50 lub na adres email: inwestycie(a)minskmazowiecki.pl.

Załączniki:
1) Specyfikacja robót
2) Wzór umowy
3) Wzór oferty cenowej
4) Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Pani Marta Kesner podinspektor ds. inwestycyjnych, tel. (25) 756 25 23

