Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

Mińsk Mazowiecki, dnia 13.09.2019 r.

RI.271.3.56.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia
oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Dłuice"

I.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa oraz montaż urządzeń placu zabaw z
zachowaniem stref bezpieczeństwa na terenie OSP, na działce 650/2 w miejscowości Dłużka.
W ofercie należy przedstawić wyłącznie nowe urządzenia, posiadające certyfikat zgodności polską
normą bezpieczeństwa placów zabaw PN-EN 1176.

II.

Zakres robót wskazany do wykonania w ramach zapytania ofertowego:

ł. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym z zachowaniem
stref bezpieczeństwa, zatwierdzonego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
budowlane (wraz z dostarczeniem kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o
przynależności do odpowiedniej izby),
2. Opis szczegółowy rodzaju, zakresu i sposobu montażu,
3. Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z zapytaniem ofertowym.

III.

Wyposażenie placu zabaw:

1. Urządzenie wspinaczkowe o kształcie czworościanu, o konstrukcji drewnianej
metalowej, o wymiarach 200 x 200 cm i wys. 210 cm, zawierający:
a) 2 ścianki wspinaczkowe
b) drabinkę wspinaczkową

bądź

c) drążek do podciągania
d) kratownicę pionową z lin
e) kratownica poziomą z lin
f)

drążki poprzeczne

g) linę wspinaczkową
2. zjeżdżalnia z jednym podestem, o wymiarach 290 x 77 cm i wys. 197 cm, zawierająca:
a) zjeżdżalnię ze stali nierdzewnej zamieszczoną na wysokości 120 cm
h) drabinka wejściowa o wys. 120 cm
c) podest umieszczony na wys. 120 cm od poziomu gruntu
d) przy podeście 2 zabezpieczenia boczne bądź sztachetki, z płyty HDPE
3. Huśtawka typu ważka drewniana, o wymiarach, 300 x 28 cm i wys. 90 cm, o kształcie pieska

- Konstrukcje drewniane impregnowane ciśnieniowe. Daszki, płyty osłonowe, zabezpieczenia
boczne, sztachetki i ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki
atmosferyczne,
- Montaż w betonowych fundamentach na metalowych kotwach,
- Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowe,
- Wystające

śruby zabezpieczone są nakrętkami kołpakowymi łub nakładkami z tworzywa

sztucznego,
- Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa sztucznego.
Podane wymiary urządzeń mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od specyfiki
produkowanych urządzeń ± 10% od podanych w treści zapytania ofertowego wymiarów.

IV.

Szczegółowe wymagania montażu:

1. Urządzenia należy umieścić z zachowaniem stref bezpieczeństwa na terenie OSP wskazanym
w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego- podkład mapowy.
2. W przypadku części drewnianych nie dopuszcza się rozwiązań z bezpośrednim montażem w
gruncie a jedynie poprzez nierdzewne łączniki z metału na betonowych

fundamentach.

Wszystkie śruby zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi łub nakładkami z tworzywa.
3. Wszystkie materiały niezbędne do montażu np. beton do unieruchomienia urządzeń muszą
być wkalkulowane w ofertę.

V.

Gwarancja:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego..
2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (forma listu, e-maiła łub fax-u) powiadomienia przez
Zamawiającego.
VI.
1.

Zasady sporządzania oferty:
Oferta musi być złożona na wzorze oferty stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego,

2.

Musi zawierać listę oferowanych urządzeń,

3.

Foldery ze szczegółowym opisem i zdjęciami każdego z oferowanych urządzeń,

4.

Powinna zawierać zwymiarowany plan rozmieszczenia urządzeń wykonany na załączonym
podkładzie mapowym,

5.

Powinna zawierać ceny za każdy element osobno oraz razem za całość zadania (netto i
brutto).

VII.

Inne wymagania:

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień
dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/łub niekompletnych.

2.

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.
3.

Zamawiający

zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie

Zapytania ofertowego.
4.

Oferta podlega odrzuceniu gdy:
a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu
c. została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym
d. wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą.

VIII.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2019 r..

IX.

Warunki płatności:

1. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona przez Wykonawcę po
protokolarnym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).
2. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w
terminie 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
X.

Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc
od dnia składania ofert włącznie.
XI.

Kryterium oceny ofert: 100% cena

XII.

Termin i miejsce składania ofert:

Do 18 września 2019 r do godz. 10.00, Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, sekretariat pok. 102, fax.
25 756 25 50 łub na adres Emil: inwestvcie@minskmazowiecki.pł

XIII.

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Wzór oferty
2. Wzór umowy
3. Podkład mapowy

Osobami upoważnionymi do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja Lipińskareferent ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23

