ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi p.n.:
„Zaprojektowanie 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
2.

Opis przedmiotu zamówienia:

„Zaprojektowanie 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”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie projektu budowy placu zabaw o powierzchni do 280 m/2 – 3 egz. w
wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. wg.
poniższych założeń:
a) Teren przeznaczony pod budowę placu zabaw mieści się przy
ul. Świętoborzyców 40 w Szczecinie na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 im.
Jana Pawła II
b) Planuje się nawierzchnię bezpieczną poliuretanową.
c) Urządzenia zabawowe o konstrukcji metalowej z materiałów gwarantujących
wieloletnie użytkowanie. Na placu zabaw powinien się znaleźć m.in. plac
zabaw z dwoma zadaszonymi wieżami i zjeżdżalniami, huśtawka wahadłowa
podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, bujak, piaskownica, huśtawka ważka,
domek z opcją wspinaczki, gra kółko i krzyżyk, równoważnia, kosz na śmieci,
ławki, tablica regulaminowa.
d) Teren placu zabaw ogrodzony metalowym ogrodzeniem
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Koncepcję, która będzie zawierać

rozwiązania rysunkowe lokalizacji urządzeń i wyposażenia oraz krótki opis
zastosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych.

W koncepcji należy również zamieścić karty katalogowe lub specyfikacje techniczne
proponowanych do zastosowania urządzeń i wyposażenia obiektu.
Koncepcja musi uzyskać akceptację zamawiającego.
Zamawiający może nie zaakceptować koncepcji w następujących przypadkach:
 niezgodności z programem funkcjonalno-użytkowym,
 niezgodności z przepisami prawa,
 niezgodności z przepisami technicznymi,
 niezgodności ze sztuką budowlaną.
Zamawiający przewiduje, że Wykonawca zaprezentuje i omówi koncepcję na spotkaniu.
Jeżeli koncepcja będzie zgodna z założeniami Zamawiającego, to jej zatwierdzenie
odbędzie się na tym samym spotkaniu. W przypadku rozbieżności lub braków w
koncepcji, zamawiający dopuszcza uzupełnienie tych informacji w formie notatki ze
spotkania, i zaakceptowania jej w na tym samym spotkaniu. Uwagi zamawiającego będą
musiały być uwzględnione w projekcie budowlanym.
3. Opracowanie projektu budowlanego stanowiącego załącznik do zgłoszenia

budowy/wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Projekt budowlany należy opracować na podstawie zatwierdzonej przez
zamawiającego koncepcji oraz musi być zgodny z zapisami ustawy Prawo
budowlane, natomiast jego forma może być uproszczona. Zgodnie z
wymaganiami prawa, w przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie
zgłoszenia, najważniejszym dokumentem w tym postępowaniu jest plan
zagospodarowania terenu, natomiast z punktu widzenia zamawiającego, bardzo
ważne jest bezpieczeństwo użytkowania obiektu. Stąd, w opisie technicznym
należy zawrzeć najistotniejsze informacje dotyczące posadowienia,
rozmieszczenia i stref bezpieczeństwa urządzeń.
Projekt musi zawierać:
 opis techniczny,
 plan zagospodarowania terenu (na mapach przekazanych przez
zamawiającego);
 rysunki wymiarowe dla urządzeń wymagających stref bezpieczeństwa (rzuty i
przekroje);
 rysunki wymiarowe fundamentów – dla urządzeń wymagających fundamentów;
 karty katalogowe
4. Projekt

musi być opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia.
5. Plan zagospodarowania terenu należy opracować na mapach przekazanych przez
zamawiającego.
6. Zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej zamiaru budowy
obiektu/wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagana decyzja o
pozwoleniu na budowę dokona zamawiający, na podstawie przekazanej przez
Wykonawcę dokumentacji.

4.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z
Wykonawcą 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 05.07.2017 r.
b) 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

5.

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

