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Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 107/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
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ul Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-'i-64-56't'’Rf«i)ft:-D5066-7-382
Pieczęć jednostki/Nr pisma

WROZ.271.34.2018

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

1. Przedmiot zamówienia:
Zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo”
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy Aktywności obejmująca: budowę placu
zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod projektowane
urządzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia o wys. Im, montaż furtki, montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni trawiastej-odtworzenie trawnika,
montaż ławek i koszy na śmieci, montaż stojaka na rowery, montaż stołów do gry w szachy, na
sadzenie krzewów.
2. Zamawiający na realizację zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości
Krukowo” otrzymał dofinansowane z Programu rozwoju małej infrastruktuiy 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,
y

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

y

nawierzchnia placu zabaw,

> nawierzchnia siłowni zewnętrznej,
'y ogrodzenie placu zabaw'.
b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe :
Sprężynowiec podwójny(l sztłwymiary minimalne: długość- 171 cm, szerokość -31 cm,
wysokość całkowita-90 cm, wysokość swobodnego upadku-50 cm.
r- Zestaw zabawowo-sprawnościowy z dwiema wieżamin szt) w skład którego wchodzą co

najmniej: dwie wieże połączone przejściem z drabinki w kształcie sinusoidy, zjeżdżalni, ścianki
wspinaczkowej, zjazdu strażackiego oraz drabinki łukowej, wymiary minimalne: długość-578
cm, szerokość-326 cm, wysokość całkowita-3 19 cm, wysokość swobodnego upadku-145 cm.
y Piramida sprawnościowatl szt) wymiary minimalne: długość-425 cm, szerokość-425 cm,

wysokość całkowita-300 cm, wysokość swobodnego upadku-141 cm.

>> ścianka wspinaczkowad szt) wymiary minimalne: długość- 318 cm,_szerokość-59 cm, wy
sokość całkowita-169 cm, wysokość swobodnego upadku-150 cm.
> Huśtawka podwój nad sztłw skład której wchodzi: siedzisko płaskie i siedzisko gniazdo,
wymiary minimalne: długość- 490 cm,_szerokość-l 85 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:
> Pylon do mocowania urządzeń siłowni (5 szt) wykonany zgodnie z PL-EN 16630:2015-06,
y

Prostownik pleców (1 szt) wymiary minimalne; szerokość-151 cm, długość-90 cm, wysokość
całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-41 cm,

y

Steper (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-119 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-55 cm,

y

Orbitrek (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-156 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-48 cm,

y

Drabinka z drążkiem do podciągania (1 szt) ) wymiary minimalne; szerokość-127 cm, długość-75 cm, wysokość całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-197 cm,

y

Rowerek (1 szt)) wymiary minimalne; szerokość-53 cm, długość-130 cm, wysokość całkowi
ta-134 cm, wysokość swobodnego upadku-77 cm,

y

Twister siedzący (1 szt) 1 wymiary minimalne; szerokość-126 cm, długość-95 cm, wysokość
całkowita-210 cm, wysokość swobodnego upadku-60 cm.
Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z normą PL-EN 16630:2015-06

d) Pozostałe elementy zagospodarowania:
y

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

y

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

y

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

y

Stojak na rowery ( 1 szt) wymiary minimalne: długość 210 cm, szerokość- 58cm, wyso
kość- 61 cm.

y

Tablica z regulaminemł 1 sztł wymiary minimalne: wysokość- 1,80 m, szerokość-0,04 m,
długość-0,40 m.

Nawierzchnia bezpieezna z piasku.
Przewidziano wykonanie nawierzchni z piasku o grubości minimalnej 30 cm w obrębie stref
bezpieczeństwa projektowanych urządzeń. Nawierzchnia powinna spełniać normy PN-EN
1177:2009. Jako materiał należy wybrać piasek kopalniany z ziaren mineralnych. Pod warstwą
piasku na gruncie należy ułożyć geowłókninę wodoprzepuszczalną. Obszar poza strefą bez
pieczeństwa należy przywróeić 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.
2. 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
3. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw i siłowni muszą posia
dać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obo
wiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z
dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów
urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem
dostawcy.
2. Wspólny Słownik Zamówień:
Kod CPV 45212200-8, 45110000-1,45233200-1,45200000-9
3. Wartość szacunkowa zamówienia:
104 196,23 złotych netto,
tj. 24 165,93 euro,
(wg kursu 1 euro, ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie śred
niego kursu złotego w stosunku do euro stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych.)
4. Porównanie ofert:
(oferty - pisemne odpowiedzi na zapytanie cenowe).
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5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
Do realizacji ww. zadania wybrano ofertę firmy Dar-Pol Dariusz Cieślak, ul. Pasymska 27/18, 12-100
Szczytno. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego.
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