
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Bychawskie Centrum Kultury, ul. M.J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa,

e-mail: sekretariat@ebck.pl, tel. 81 56 60 124, fax. 81 56 60 124

II. W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:  Piotr Gęba- Dyrektor

Bychawskiego Centrum Kultury.

III. Nazwa  przedmiotu  zamówienia,  opis  przedmiotu  zamówienia,  istotne

postanowienia umowy.

   „BUDOWA   OTWARTEJ  STREFY  AKTYWNOŚCI  W  BYCHAWIE  PRZY

BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY”

Opis  przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy, zwany dalej „zamówieniem”,  polega na  wykonaniu: 

1) siłowni plenerowej wyposażonej w 6 urządzeń podwójnych:

a) prasa nożna i surfer,

b) stepper i twister,

c) orbitrek i narciarz,

d) krzesło do wyciskania i wyciąg górny,

e) drążek i drabinka,

f) biegacz i wioślarz,

g) rower i jeździec,

2) strefy relaksu wyposażonej w:

a) stolik do gry w szachy/warcaby,

b) stół do gry w piłkarzyki,

c) ławki parkowe z oparciem,
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d) kosz na śmieci metalowy,

e) stojak na rowery na cztery stanowiska,

            3) urządzenia placu zabaw, składającego się z :

a)zestaw zabawowy zawierający : ślizg spiralny, wieża z dachem dwuspadowym, przejście

schodkowe, zjazd strażacki, wieża dach dwuspadowy, przejście ruchome ze schodkami,

podest,  wieża dach dwuspadowy,  ślizg,  podest,  tablica sensoryczna,  podest,  przejście

sprężynowe,  podest,  ścianka  wspinaczkowa,  przejście  schodkowe,  wieża-dach

dwuspadowy,  podest,  pomost  linowy,  podest,  wejście  koci  grzbiet  linowy,  przejście

ruchome ze schodkami, 

b) huśtawka bocianie gniazdo,

c) równoważnia na trzech sprężynach,

d) walec,

e) tablica informacyjna MSiT – (według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego)

f) tablica informacyjna- regulamin 

g) nawierzchnia z maty przerostowej – 150 m2 

Istotne cechy przedmiotu Zamówienia:

       1. Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia muszą

być  nowe i  nieużywane.  Urządzenia  muszą  posiadać  zgodne  są  z  wymogami  Polskich  Norm,

a  w szczególności  PN-EN 16630 oraz  PN-EN 1176.  Wykonawca zobowiązuje  się  dostarczyć  

certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  potwierdzające,  że  oferowane  urządzenia  są  zgodne

z  wymaganymi  normami.  Materiały  budowlane  stosowane  do  wykonywania  przedmiotu

zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

2.  Do  każdej  z  nazw  firm,  znaków  firmowych,  itp..  które  zostały  wymienione  w  niniejszym

zapytaniu, projekcie zagospodarowania terenu dodaje się słowa „lub równoważne”. Przez słowo 

„równoważne"  zamawiający  rozumie  rozwiązania  techniczne,  materiały  lub  urządzenia  o  nie

gorszych parametrach niż wskazane zostały w opisach. Zamawiający w niniejszym postępowaniu

dopuszcza  składanie  ofert  równoważnych,  a  wszelkie  towary  określone  w  dokumentacji,

pochodzące  od  konkretnych  producentów,  określają  minimalne  parametry  jakościowe  i  cechy

użytkowe jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Wykonawca  może  powołać  się  w  ofercie  na  zastosowanie  towarów  (materiałów  i  urządzeń)

równoważnych  opisywanym  w  niniejszej  dokumentacji.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest



obowiązany wykazać że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia) spełniają określone

przez Zamawiające wymagania ( kryteria równoważności).Dopuszczalna tolerancja wymiarowa +/-

10 procent.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz wizualizację zawiera załączone

Opracowanie dotyczące budowy placu zabaw.

     IV. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

Poniższą ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) lub elektronicznie na Formularzu Oferty

do dnia 20.08.2018 r.  

b)  składając  ofertę  pisemnie  prosimy  ją  umieścić  w  jednej  kopercie  zaadresowanej  na  adres

Zamawiającego i opatrzonej napisem    „ BUDOWA   OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W BYCHAWIE

PRZY BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY”

c) prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu 23.08.2018 r.

d) Wykonawcy zostaną poinformowaniu o dokonanym wyborze, Wykonawca, który złoży ofertę

najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od  daty otrzymania

informacji o wyborze oferty,

e) kryterium decydującym o wyborze oferty jest  cena (100%) – przy założeniu,  że wykonawca

złoży ofertę zawierająca przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zmawiającego. 

V. Wymagane dokumenty:

    1.Wypełniony Formularz ofertowy wraz z załącznikami,

    2.Wypełniony i parafowany wzór umowy,

    3. ................................................

    4. ................................................


