ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania p.n.:
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II
w Szczecinie z uwzględnieniem remontu przebiegającej przez teren instalacji
i sieci kanalizacyjnej ze studzienkami pośrednimi”
1.

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10, reprezentowanego przez
Iwonę Sobczyńską Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II
ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
Regon: 001268710
Tel. 91 44 22 465, e-mail: sp35@sp35.szczecin.pl
Opis przedmiotu zamówienia:
„Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
z uwzględnieniem remontu przebiegającej przez teren instalacji i sieci kanalizacyjnej
ze studzienkami pośrednimi”
2.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw z zachowaniem
strefy bezpieczeństwa – 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej w formacie pdf. wg. poniższych założeń:
a) Teren przeznaczony pod budowę placu zabaw jest w kształcie prostokąta o
wymiarach 27m na 10 m (270 m/2) i mieści się przy ul. Świętoborzyców 40
w Szczecinie na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła.
Nawierzchnia terenu trawiasta z częścią ok 40 m/2 z płytą betonową.
b) Planuje się podzielenie placu zabaw na dwie części:
- część pierwsza o powierzchni 22m na 10 m z bezpieczną nawierzchnię
poliuretanową wylewaną dla HIC 150 cm o grubości 45-50 mm (SBR + 10mm
EPDM) dla zaplanowanych przykładowych urządzeń zabawowych – Załącznik
nr 1
- część druga o powierzchni 5m na 10 m o nawierzchni z kostki betonowej na
której będzie zlokalizowana piaskownica.
c) Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem panelowym z drutu o grubości 5 mm
ocynkowanym i malowanym proszkowo na kolor zielony o wysokości panelu
1030 mm z dwiema furtkami wejściowymi o szer. ok. 120 cm. Ogrodzenie
bezpieczne pozbawione ostrych zakończeń.

d) Wokół placu zabaw planuje się obrzeża betonowe 30/8 na podsypce
betonowej.
e) Opracowanie musi uwzględniać remont przebiegającej przez teren instalacji
i sieci kanalizacyjnej wraz ze studzienkami pośrednimi.
2. Wykonanie prac budowlanych związanych z budową placu zabaw wg.
zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
3. Montaż w/w urządzeń. (roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi kontroli i odbioru robót
budowlano-montażowych, zgodnie z normą PN-EN 1176-7, instrukcjami
wykonawczymi przepisów BHP, zasadami wiedzy technicznej dla tego typu
obiektów oraz zaleceniami zamawiającego.)
Zestawienie zamawianych urządzeń zabawowych, wymagania materiałowo techniczne oraz opis w załączniku do formularza ofertowego.
Do oferty należy załączyć:
 wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedstawić karty produktów
przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych produktów, w których powinny
znajdować się wymiary urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa. Kolorystyka
urządzeń wg załączonej wizualizacji.
Dostarczone urządzenia zabawowe powinny być:


posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą PN-EN 1176



urządzenia winny być jednoznacznie oznakowane numerem katalogowym
pozwalającym na ich identyfikację w karcie technicznej urządzenia oraz tym
samym numerem katalogowym w certyfikatach zgodności z normą PN-EN 1176



Na urządzeniach, które są zainstalowane w podłożu powinien być umieszczony
przez producenta czytelny znak poziomu podstawowego. Wskazuje on wysokość,
na jakiej montaż gwarantuje stabilność sprzętu (znak ten powinien być równy z
nawierzchnią lub płaszczyzną zabawy).



Urządzenia powinny być oznakowane nazwą i adresem producenta lub
upoważnionego przedstawiciela, numerem kolejnym, pozwalającym na
indywidualną identyfikację (metryczki urządzenia i roku produkcji) oraz
numerem i datą normy, której wymogom odpowiadają.



Montaż urządzeń powinien być zgodny z zatwierdzoną instrukcją

Dostawca urządzeń przekaże po wykonaniu robót montażowych:

 Dokumentację techniczną z kartą informacyjną o konstrukcji urządzenia, jego
wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach

 Instrukcję użytkowania i montażu, włącznie z danymi na temat bezpiecznych
odległości pomiędzy urządzeniami

 Certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normą
PN-EN 1176

 Pisemne potwierdzenie kompletności wykonania prac objętych zamówieniem i
zgodności montażu z normą PN-EN 1176

 Wypełnioną gwarancję jakości, gwarancja na min. 36 m-cy
3.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcami są:
imię i nazwisko: Marek Żukowski
stanowisko służbowe: kierownik obiektów sportowych
tel.: 91 44 22 465 wew. 115, oraz
imię i nazwisko: Krytyna Łabenda
stanowisko służbowe: kierownik gospodarczy
tel.: 91 44 22 465 wew. 107,

a) termin wykonania zamówienia: do 21 sierpnia 2017r.
b) okres gwarancji: min. 36 m-cy
c) warunki płatności: należność dla Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze
VAT bądź rachunku będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy, w
terminie 14 dni, licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT

4.



Forma złożenia oferty
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 9 czerwca
2017 r. do godz. 1200 w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Szkoła
Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II , ul. Świętoorzcyów 40, 71-665 Szczecin
lub
e- mailem na adres: sp35@sp35.szczecin.pl

Szczecin, dnia 30.05.2017 r.

……………………….
podpis osoby uprawnionej

