
  

                          Przecław 02.03.2016 r. 
 
        
 

Zapytanie ofertowe nr 1/3/2016 
 

 
   I.  ZAMAWIAJĄCY 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW” w Przecławiu 
Przecław 54B, 72-005 Przecław  
NIP: 852-04-10-837   
 

  II.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzenia rekreacyjno-zabawowego. 

 
2. Szczegółowy opis urządzenia zawiera zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
 Termin wykonania prac: do 22.04.2016 r. 
 
IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
   Oferta powinna: 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
       - posiadać datę sporządzenia, 

- być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną, 
       - zawierać cenę jednostkową netto/brutto, 

- określać termin realizacji złożonego zamówienia. 
     
 

  V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Przecław 54B do dnia  
14.03.2016 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl 
   
 
 VI.  DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac. 
3. Dodatkowych informacji udziela Pan Edward Sroka pod numerem telefonu 91 311 76 16  
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/3/2016 
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę urządzenia rekreacyjno-zabawowego znajdującego się na 
placu zabaw między budynkiem 53 i 56 w Przecławiu. 
 
Zakres robót obejmuje: 

1. Demontaż istniejącego urządzenia drewnianego. 
2. Montaż nowego urządzenia rekreacyjno – zabawowego, które powinno posiadać certyfikaty 

zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, wydany 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

3. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą certyfikaty oraz kartę katalogową 
przedstawiającą rysunki lub zdjęcia oferowanego urządzenia, w której powinny znajdować się 
wymiary urządzenia, wymiary stref bezpieczeństwa, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób 
mocowania do podłoża. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów niż 
wskazano w opisie. 

4. Urządzenie powinno odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników 
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. 

5. Zestaw rekreacyjno – zabawowy winien posiadać dwie wieże zadaszone dachami dwuspadowymi 
oraz jedną niezadaszoną, na którą prowadzi wejście w kształcie łukowego trapu, wykonanego z 
antypoślizgowej płyty polietylenowej z polietylenowymi bokami z zębatym zwieńczeniem. 
Niezadaszona wieża ma być połączona z narożnikową środkową wieżą łukowym mostkiem 
wykonanym z płyt polietylenowych, z barierką z liny stylonowej z wewnętrznym zbrojeniem 
stalowym. Na wieżę środkową dodatkowo mają prowadzić schodki wejściowe. Do skrajnej 
zadaszonej wieży ma być zamocowana zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej z bokami z płyt 
polietylenowych. Wieże winny posiadać ścianki i dachy wykonane z płyt polietylenowych. 
Pomiędzy środkową wieżą, a skrajną zadaszoną wieżą ma być zamocowane przejście w formie 
mostka z kratownicy linowej z liny stylonowej z wewnętrznym zbrojeniem stalowym. Konstrukcja 
zestawu oraz wszystkie elementy złączne mają być wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenia 
kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Wymiary urządzenia 399 x 542 cm, 
wysokość 220 cm, strefa bezpieczeństwa 842 x 749 cm. Maksymalna wysokość swobodnego 
upadku 59 cm. 

6. Przed realizacją zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym 
kolorystykę urządzenia. 

Po stronie Wykonawcy pozostaje: 
1. Zabezpieczenie elementów budowlanych i wyposażenia  przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem 

zapewniając minimalizację utrudnień dla mieszkańców. 
2. Dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót materiałów, urządzeń i narzędzi.  
3. Bieżące utrzymywanie w czystości obszaru wykonywania robót oraz dróg dostępu. 
4. Wywóz i utylizacja odpadów i śmieci. 
5. Zapewnienie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a także sztuką 

budowlaną. 
 
Inne warunki zamówienia: 

• Termin zakończenia wykonania wszystkich robót nie później niż do dnia 22.04.2016r. 
• Wymagany minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata od podpisania końcowego 

protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
• Płatność po zakończeniu wykonania i bezusterkowym odbiorze całości robót. 
• Termin płatności 14 dni po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury. 
 
Oferta winna zawierać: 

• Cenę ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
• Termin wykonania wszystkich zamawianych robót. 
• Proponowany okres gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia. 


