
Gmina Mińsk Mazowiecki
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Rr.27 t .3 .50 .2020

ZAPRoSZENIE Do zŁoŻENIA oF'ERTY

Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki zaptasza do zŁoŻenia

oferty cenowej na wykonanie zadartia pn,: ,rDoposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w

miejscowości B arczqca "

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania ofertowego jest dostawa oruz motrtuŻ utządzeń placu zabaw i siłowni

plenerowej z zachowaniem stref bezpieczeftstwa na istniejącym placu zabaw przy świetlicy w

miejscowości Barcząca na działce o ff 7015 po uprzednim dokonaniu zgloszenia do właściwego

organu administracji architektoniczno_budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Mińsku

Mazowieckim, na podstawie art. 30 ust. 10 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Ż016.290 ze zm.)

naZl dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie ze szczegółowym

opisem zawafiym w niniejszym zapytanit ofertowym.

W ofęrcię naleŻy przodstawiÓ vłyłącznię nowę utządzenia, posiadąjące certyfikat zgodności z normą

stocjonarnego sprzętu do ówiczeń PN_EN I6630:Ż0t5 oraz polskq nonną bezpieczei'tstwo placór,v

zabaw PN-EN 1 176.

u. Zakres robót wskazany do wykonania w ramach zapytania ofeńowego:

l. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych (

mapa po stronie Zamawiającegoo dostarczorla po podpisaniu umowy) wykonanego ptzez

projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, z ptopozycją umieszczenia

ut ządzefi z go dni e zachowaniem stref b e zpie czef stw a wr az z opi sem,

2. opis szczegółowy rodzajuo zakresu i sposobu montazu oraz termin wykonania,



3. W zaIeŻności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, atakŻe pozwolenia, uzgodnienia i

opinie wymagane odrębnymi przepisami

4. Z$oszenie zarriaru wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę w postaci

budowy małej architektury w miejscach publicznych do właściwego organu administracji

architektoniczno_budowlanej tj. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, na

podstawie art. 30 ust. 1) pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (D2.U.201'6.290 ze zm.) naZl dni

przed planowanym terminem rczpoczęcia robót budowlanych wtaz z uzyskaniem

zaświadczenia or ganu o braku sprzeciwu na r ealizację przed sięwzięcia.

5. Dostawa i montaż wządzeizgodnie zzapytaniem ofertowym.

ilL Wyposażenie placu zabaw i silowni plenerowej:

1. IJtządzenie dwustanowiskowe typu surfer i twister

2, IJtządzenie dwustanowiskowe typu pajac ibiegacz

3. IJrządzenie dwustanowiskowe typu wyciąg górny i krzesło do wyciskania

4. Urządzenie dwustanowiskowe typu podciąg nóg i prasa noŻna

5. Stół betonowy do ping-ponga o wymiarach ok. szet. l,52 m, dł. 2,74 m i wys. 0,76 m.

6. Bujak na spręzynie ok. 90x30 cm, wykonany zę sklejki wodoodpomej lń płyty HDPE'

- Wszystkie urządzenia siłowni plenerowej winny byó wykonanę ze stali ocyŃowanej, malowanej

proszkowo, ptzeztaczone do długotrwałego użytkowania na zevłnąttz. Rury naleŻy zakoirczyć

plastikowy mi zaty czkami lub zaspaw anymi od góry dennicami.

- Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo

- Montaz w betonowych fundamentach poniżej poziomu gruntu,

- Wystające śruby zabezpieczone są nakrętkami kołpakowymi lub nakładkami z tworzywa

sztucznego )

- Elementy konstrukcyjne zakoiczone od góry kapturkani z tworzywa sztucznego,

- Wszystkie materiały niezbędne do montazu np. beton do unieruchomienia urządzeńIeŻąpo stronie

Wykonawcy i muszą byó wkalkulowane w cenę

Podane wymiary vządzeń mają charakter orientacyjny i mogą róŻnió się w zaleŻności od specyfiki

produkowanychurządzeh+ 15% od podanych w treści zapytania ofertowego wymiarów.



IV. Gwarancja:

1. Wykonawca udzięla Zarlawiającemu 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 dnilicząc od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax_u) powiadomieniaprzez

Zamawiającego.

v. Zasady sporządzania oferĘ:

1. oferta musi byó złoŻona na wzorze oferty stanowiącej załącznik nr l do zapytania

ofertowego,

2. Musi zawierać listę oferowanychlxządzeń,

3. Foldery ze szczegółowym opisem i zdjęciami kuŻdego z oferowanychwządzeń,

4. Powinna zawierai cery za kłżdy element osobno otaz tazem za całość, zadania (netto i
brutto).

VI. Inne wymagania:

)

Zanawiający zasttzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnień

dokumentów w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych (dotyczy oferty

najkorzystniejszej).

W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybraó ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez ptzeprowadzenia ich ponownej oceny'

chyba' Że zachodzi przesłanka uniewaznienia postępowania.

Zanawiający zasttzega sobie mozliwośó uniewaznienia postępowania w sprawie

Zapylania ofertowego.

Oferta podlega odrzuceniu gdy:

a. jej treśó nie odpowiada treści zapytania ofertowego

b. zawietabłędy w obliczeniu ceny lub kosztu

c. zostałańożonapo terminie określonym w zapytaniu ofertowym

d. wykonawca nie wyraził zgody, na ptzedłuŻenie terminu związania ofertą.
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vII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16 puździemika}0}} r"

v[I. Warunki płatności:

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

protokolamym odbiorze wykonanych robót (bez uwag).

Ż. Zapłatafaktury Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w

terminie l4 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Ix. Termin rwiązania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związaniaofertą rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,licząc

od dnia składania ofert włącznie.

Kryterium oceny ofert: 1000ń cena

Termin i miejsce składania ofeń:

Do 7 września 2020 r do godz. 10.00, IJrząd Gminy Mińsk Mazowiecki, sekretariat pok. 102, fax.

25 75625 50lub na adres Emil: inwestycje@minskmazowiecki.pl

xII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Wzór oferty

Ż. Wzór umowy

osobami upoważnionyłni do kontaktów lub udzielania wszelkich wyjaśnień jest Patrycja Lipińska-
podinspektor ds. inwestycyjnych, fel. (25) 756 25 23

x.
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