Pleszew, dnia 06.10.2014 r.

DKO.717.24.2014
Zaproszenie do złożenia oferty

Dom Kultury w Pleszewie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania inwestycyjnego
pn.: „Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim” na działce nr 736/7 w m. Pleszew na powierzchni
ok. 226 m2.
I. Zakres prac do wykonania obejmuje:
1. roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm z wywozem urobku do 5 km - 226 m2
2. nawierzchnie:
- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej 15,7 m,
- obramowanie placu z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowopiaskowej 0,85 m2,
- nawierzchnia piaskowa o grubości 20 cm - 226 m2,
3. Wyposażenie placu zabaw:
- zestaw zabawowy o wymiarach ok. 8,2 x 5,9 x 3,8 m w którego w skład wchodzą: wieża – 3 szt.,
tunel – 1 szt., łuk podestowo-linowy z osłonami – 1 szt. , koci grzbiet – 1 szt., wejście wspinaczkowe –
1 szt., wąż strażacki – 1 szt., ścianka linowa pajęczyna – 1 szt., bariery ochronne, zjeżdżalnia – 2 szt.
- stożek twist o średnicy 2,10 m ,
- karuzelę małą o średnicy 1,30 m,
- kiwak poczwórny o wymiarach 1,5 x 1,2 x 0,7 m,
- piaskownica o wymiarach 2,10 x 2,10 m
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów urządzeń zabawowych w zakresie +/- 10%.
a szczegółowo określony w „kosztorysie ślepym” stanowiącym załącznik nr 1 oraz w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia.
Uwaga ! Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub
kosztorysie „ślepym” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za
każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia
itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w
dokumentach. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne
Zamawiający uzna takie urządzenia, które spełniać będą te same funkcje co wymagane przez
Zamawiającego. W razie wątpliwości Wykonawcy dotyczących zbliżonego wyglądu lub
funkcjonalności danych urządzeń należy złożyć zapytanie do Zamawiającego celem wyjaśnienia
wątpliwości.
II. Warunki wykonania robót.
a) Roboty budowlano - montażowe należy wykonać na podstawie kosztorysu „ślepego”, Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do zapytania ofertowego,
b) Dołączony do zapytania ofertowego kosztorys „ślepy” należy traktować pomocniczo. Za ustalenie
dokładnej ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania
kompletnego przedmiotu zamówienia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
c) Wartość przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie: kosztorysu ślepego- załącznik nr 1,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2, wizualizacji urządzeń –
załącznik nr 3 oraz informacji uzyskanych od Inwestora w czasie zalecanej wizji lokalnej.
d) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane prace musi wynosić co najmniej 36
miesięcy.
e) W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia wyposażenia placu zabaw odpowiada

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do
oferty:
 certyfikaty potwierdzające spełnienie norm PN-EN 1176 dla urządzeń objętych zamówieniem,
 ilustracje graficzne poszczególnych urządzeń wraz z ich opisem technicznym,
 wizualizację (projekt) zagospodarowania urządzeń na placu zabaw z naniesionymi wymiarami
urządzeń i wymiarami stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.
f) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kosztorys uproszczony wraz
z zestawieniem materiałów, które ma zawierać ilość, cenę jednostkową i wartość każdego
z materiałów. Uproszczony kosztorys powinien zawierać wszystkie pozycje z przedmiarów oraz
pozycje niezbędne do wykonania zamówienia z poza przedmiaru robót, które Wykonawca uzna za
konieczne aby wykonać zadanie zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót. Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów
będzie dokumentem pomocniczym, stanowiącym wyłącznie materiał informacyjny i poglądowy
dla Zamawiającego. Kosztorys nie będzie stanowił dokumentu określającego zakres zobowiązania
Wykonawcy przy realizacji zamówienia.
III. Termin wykonania zamówienia.
Planowane roboty budowlane należy wykonać w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
IV. Warunki płatności:
Rozliczenie za wykonanie robót na podstawie faktury końcowej zatwierdzonej przez
Zamawiającego i wystawionej przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru
robót - płatnej w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

V. Kryteria oceny ofert: cena - 100%.
VI. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Niedziela tel. 62 7428 362
VII. Wskazanie miejsca oraz terminu składnia ofert.
1.Oferty należy złożyć do dnia 13.10.2014 r. do godz. 10-tej, w sekretariacie Domu Kultury
w Pleszewie, ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew lub drogą elektroniczną na adres dkpleszew@wp.pl
w terminie jak wyżej.
2.Na kopercie oferty należy umieścić napis:
„Oferta- „Urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim” nie otwierać do godziny 1000 dnia
13.10.2014 r.”
Jednocześnie informujemy, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

Załączniki:
1. Kosztorys ślepy – zał. Nr 1
2. Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót – zał. Nr 2,
3.Wzizulaizaja urządzeń – zał. Nr 3,
4. Formularz ofertowy – zał. Nr 4,
5. Szkic terenu placu zabaw – zał. Nr 5
5. Wzór umowy – zał. Nr 6.

