GMIMA C H O R Z E L E
ul Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon; 550667882

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28.04.2017 r.

Pieczęć jednostki/Nr pisma

a.7/1. '7>4. 3jO\<d

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raszujka”
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności obejmujące: budowę placu
zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane
urządzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia o wys. 1m, montaż furtki, rozbiórkę-wymianę frag
mentu istniejącego ogrodzenia terenu w obrębie projektowanego placu zabaw oraz montaż nowe
go ogrodzenia stalowego, spełniającego wymagania norm PN-EN 1176:2009, montaż urządzeń
siłowni zewnętrznej wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni trawiastej-odtworzenie traw
nika, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, montaż stołów do gry w szachy,
nasadzenie krzewów.
2. Zamawiający na realizację zadania pn. . „Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości
Raszujka” otrzymał dofinansowane z Programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018.

3. Przedmiot zamówienia:
a) Zagospodarowanie terenu na strefę aktywności polega na:
> ukształtowanie terenu, nasadzenia,
> wyposażenie placu zabaw,
> wyposażenie siłowni zewnętrznej,
^

wyposażenie pozostałe: ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy, stojak na rowery

> ■nawierzchnia placu zabaw,
> nawierzchnia siłowni zewnętrznej,
> ogrodzenie placu zabaw.
b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe :
^ Sprężynowiec podwójny tlszt)wvmiarv minimalne: długość- 171 cm, szerokość -31 cm,
wysokość całkowita-90 cm, wysokość swobodnego upadku-50 cm.
^ Zestaw zabawowo- sprawnościowy -trzy wieże tlsztł w skład którego wchodzą co najmniej:
3 wieże widokowe, 2 ślizgi, drabinki, wejście łukowe, drabinka pionowa, rura strażacka, ścianki

wspinaczkowe oraz linowe, wymiary minimalne: długość-666 cm, szerokość-616 cm, wysokość
całkowita-366 cm, wysokość swobodnego upadku-212 cm.
> Piramida sprawnościowa (Iszt) wymiary minimalne: długość-425 cm, szerokość-425 cm,
wysokość całkowita-300 cm, wysokość swobodnego upadku-141 cm.
> Ścianka wspinaczkowa (Iszt) wymiary minimalne: długość- 318 cm, szerokość-59 cm, wy
sokość całkowita-169 cm, wysokość swobodnego upadku-150 cm.
> Huśtawka podwójna (Isztł w skład której wchodzi: siedzisko płaskie i siedzisko gniazdo,
wymiary minimalne: długość- 490 cm,_szerokość-185 cm, wysokość całkowita-244 cm, wyso
kość swobodnego upadku-133 cm.
Wszystkie urządzenia muszą spełniać wymagania Polskich Norm- PN-EN 1176:2009
c) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:
> Słup do mocowania urządzeń siłowni tSsztl wykonany zgodnie z PL-EN 16630:2015-06,
> Wioślarz (Isztl wymiary minimalne; szerokość-97 cm, długość-124 cm, wysokość całkowita200 cm, wysokość swobodnego upadku-88 cm,
^

Wyciskanie siedząc (Isztl 1 wymiary minimalne; szerokość-121 cm, długość-95 cm, wyso
kość całkowita-214 cm, wysokość swobodnego upadku-70 cm,

> Wyciąg eórny (Isztl 1 wymiary minimalne; szerokość-185 cm, długość-70 cm, wysokość
całkowita-204 cm, wysokość swobodnego upadku-72 cm,
> Koła Tai Chi tlszt) 1 wymiary minimalne; szerokość-87 cm, długość-106 cm, wysokość całkowita-200 cm,
> Rowerek (Isztl 1 wymiary minimalne; szerokość-53 cm, długość-130 cm, wysokość całkowi
ta-134 cm, wysokość swobodnego upadku-77 cm,
> Orbitrek (Isztl 1 wymiary minimalne; szerokość-51 cm, długość-170 cm, wysokość całkowita-200 cm, wysokość swobodnego upadku-47 cm.
Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normą PL-EN 16630:2015-06
d) Pozostałe elementy zagospodarowania:
>

Ławki betonowe z oparciem (6szt) wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-55
cm, długość-225 cm,

>

Kosze betonowe na śmieci ( 3szt) wymiary minimalne: wysokość-80 cm, szerokość-45
cm, długość-49 cm, pojemność-701.

>

Stół betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami ( 2szt) wymiary minimalne stołu: długość
90 cm, szerokość-90 cm, wysokość- 81 cm, grubość blatu-6 cm, minimalne wymiary
krzesełek: długość 40 cm, szerokość 40 cm, wysokość-44 cm, grubość desek-4 cm.

>

Stojak na rowery ( Iszt) wymiary minimalne: długość 210 cm, szerokość- 58cm, wyso
kość- 61 cm.

>

Tablica z regulaminemt Iszt) wymiary minimalne: wysokość- 1,80 m, szerokość-0,04 m,
długość-0,40 m.

Istniejące ogrodzenie terenu w obrębie placu zabaw- 17 mb.

Fragment istniejącego ogrodzenia terenu w obrębie projektowanego placu zabaw przewidzia
no do rozbiórki-wymiany na nowe ogrodzenie stalowe spełniające wymagania norm PN-EN
1176:2009- bezpieczne dla dzieci.
Nawierzchnia bezpieczna z piasku.
Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku o grubości minimalnej 40 cm w obrębie stref
bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Nawierzchnia powinna spełniać normy PN-EN
1177:2009. Jako materiał należy wybrać piasek z atestem-piasek kopalniany z ziaren mineral
nych oczyszczony i przebadany pod kątem zawartości szkodliwych, bez cząstek pyłowych
i iłowych. Pod warstwą piasku na gruncie należy ułożyć geowłókninę wodoprzepuszczalną.
Obszar poza strefą bezpieczeństwa należy przywrócić do stanu pierwotnego i obsiać trawą.
Nawierzchnia trawiasta.
Przed założeniem (odtworzeniem) trawnika należy odpowiedni przygotować teren (usunięcie
kamieni, śmieci, korzeni, itp.).
Zagospodarowanie zieleni.
Należy wykonać nasadzenia dwóch gatunków krzewów żywopłotowych w ilości 54 szt.
4. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować
i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, urządzenia siłowni
zgodnie z PL-EN 16630:2015-06
5. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni muszą po
siadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu
0 obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez produ
centów urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek
1pod nadzorem dostawcy.
termin wykonania zamówienia: do dnia 24.09.2018r.
1) okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
2) warunki płatności: 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej
w siedzibie Zamawiającego
3) Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.
III. Forma złożenia oferty.
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2018r. do godz. 12:00
w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy Chorzele, ul.
Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
- faxem na numer: .............................................................. .........................................
IV. Kryteria oceny ofert.
Cena- 100 %

V. Inne wymagania.

A. W celu potwierdzenia, że roboty budowlane i dostawy zostaną wykonane zgodnie
z wymogami określonymi przez Zamawiającego należy wraz z ofertą przedłożyć:
> certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177-1:2009, PL-EN
16630:2015-06 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące typu COBRABID, TUV,
ONT, itp. na każde urządzenie;
> kartę techniczną danego urządzenia wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem;
> kartę techniczną ogrodzenia placu zabaw wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem.
B. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy.
C. Dokumenty, które należy złożyć po wyborze ofert najkorzystniejszej:
> Zamawiający z uwagi na sposób finansowania i rozliczania zadania publicznego, w celu skal
kulowania ceny ryczałtowej załącza przedmiar robót. Mając powyższe na uwadze od Wyko
nawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy
wymagać się będzie rozpisania ceny ryczałtowej na pozycje jak w załączonym przedmiarze.
UWAGA: Niezałaczenie któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty z
postępowania.
Załączniki:
1. Formularz oferty;
2.
Wzór umowy;
3.
Przedmiar robót;
4.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
5.
Dokumentacja projektowa.
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