Michałowo 20.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup wyposażenia placów zabaw

I.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
NIP: 966- 210- 16- 73
reprezentowana przez Burmistrza Michałowa- Włodzimierza Konończuka
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placu zabaw w Juszkowym Grodzie, Topolanach oraz Nowej Woli w
następujące elementy:
JUSZKOWY GRÓD

Element

Zestaw
zabawowy

Karuzela
tarczowa
śr. 120

1

Wizualizacja

Opis
• ZESTAW ZABAWOWY - Wieża z
dachem czterospadowym, przeplotnia
pajęczyna,
wejście
łukowe,
rura
strażacka, ścianka wspinaczkowa skośna
to podstawowe elementy wchodzące w
skład tego zestawu. Urządzenie wspiera
m.in. rozwój takich funkcji ruchowych jak
zawisanie, wspinanie, ześlizgiwanie oraz
przeprawę.
Przeznaczony
jest
do
jednoczesnej zabawy dla 17-ki dzieci.
Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 42,5 m2

Obwód strefy bezpieczeństwa: 26 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,99
m
• KARUZELA KLASYCZNA z obrotową
platformą.
Konstrukcja
platformy
wykonana ze stalowych ceowników
przymocowanych do rury oraz 3 poręczy
z przymocowaną od spodu blachą,
zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci.
Powierzchnia platformy zabezpieczona
antykorozyjnie
poprzez
lakierowanie
proszkowe. Do górnej części platformy
przymocowana
sklejka
liściasta
wodoodporna owinięta od góry blachą
aluminiową ryflowaną antypoślizgową.
Średnica urządzenia 120 cm.
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Huśtawka
podwójna
metalowa

Sprężynowi
ec Konik

Ławka

2

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 21 m2

Obwód strefy bezpieczeństwa: 16,5
m

Wysokość swobodnego upadku: 0,12
m
• HUŚTAWKA PODWÓJNA METALOWA Typowa, dwustanowiskowa huśtawka
wahadłowa o metalowej konstrukcji. W
wersji
podstawowej
z
dwoma
łożyskowanymi zawiesiami z siedziskami
gumowymi bez oparcia.
Zabezpieczonej przed korozją ocynkiem
ogniowym i malowaniem proszkowym.
Łączniki- śruby ocynkowane M6 do M12 z
nakrętkami i podkładkami we wszystkich
łączeniach, zagłębione w sednikowanym
otworze lub zamknięte w plastikowej
kopułce.
Siedziska Gumowe - Siedziska gumowe z
atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i
elementy złączne ocynkowane. Łby
elementów
złącznych
osłonięte
plastikowymi korkami.
Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 27,0 m2

Obwód strefy bezpieczeństwa: 22 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,30
m
• SPRĘŻYNOWIEC
KONIK
Jednoosobowy bujak sprężynowy w
kształcie konia. Przeznaczony głównie
dla najmłodszych użytkowników placów
zabaw z solidną konstrukcją, wygodnym
siedziskiem.
Dane obmiarowe konik:

Pole strefy bezpieczeństwa: 12,5 m2

Obwód strefy bezpieczeństwa: 13 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,46
m
• ŁAWKA – Podstawę ławki stanowi
konstrukcja stalowa wykonana r rury
stalowej okrągłej 48,3mm. Siedzisko
ławki wykonane z desek drewnianych
11x4,2cm.
Elementy
drewniane
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie
proszkowe.
Elementy
drewniane impregnowane próżniowociśnieniowo.
Dane obmiarowe:

Szerokość: 0,54m

Długość: 1,82m

Wysokość: 0,75m
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Kosz na
śmieci

• KOSZ NA ŚMIECI – Konstrukcja kosza
wykonana z rury stalowej okrągłej
33,7mm. Kosz z blachy ocynkowanej.
Dane obmiarowe:

Szerokość: 0,37m

Długość: 0,51m

Wysokość: 1,10m

TOPOLANY:

Zestaw
zabawowy

Huśtawka
ważka
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• ZESTAW ZABAWOWY - Wieża z
daszkiem,
podest
kwadratowy,
zjeżdżalnia,
huśtawka,
ścianka
wspinaczkowa, rura strażacka, siatka
wspinaczkowa to podstawowe elementy
wchodzące w skład tego zestawu.
Urządzenie wspiera m.in. rozwój takich
funkcji
ruchowych
jak
zawisanie,
wspinanie,
ześlizgiwanie
oraz
przeprawę.
Przeznaczony
jest
do
jednoczesnej zabawy kilkorga dzieci.
Dane obmiarowe:
 Pole strefy bezpieczeństwa: 55,50 m2
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 31,50 m
 Wysokość swobodnego upadku: 2,02 m
• HUŚTAWKA WAŻKA METALOWA Huśtawki ważka na dwóch sprężynach
jest odmianą klasycznej huśtawki ważki.
Dzięki sprężynom ruch wahadłowy jest
wspomagany, przez co zabawa na tym
typie huśtawki wymaga mniejszego
wysiłku. Poza siedziskami zabawkę w
całości wykonano z metalu.
Elementy stalowe - Elementy metalowe
wykonane
są
ze
stali
węglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozją
ocynkiem
ogniowym
i
malowaniem proszkowym.
Dane obmiarowe:
 Pole strefy bezpieczeństwa: 22 m2
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 18 m
 Wysokość swobodnego upadku: 0,58 m
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Karuzela
tarczowa

Sprężynowi
ec delfin

• KARUZELA KLASYCZNA z obrotową
platformą.
Konstrukcja
platformy
wykonana ze stalowych ceowników
przymocowanych do rury oraz 3 poręczy
z przymocowaną od spodu blachą,
zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci.
Powierzchnia platformy zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie
proszkowe. Do górnej części platformy
przymocowana
sklejka
liściasta
wodoodporna owinięta od góry blachą
aluminiową ryflowaną antypoślizgową.
Średnica urządzenia 120 cm.
Dane obmiarowe:
 Pole strefy bezpieczeństwa: 21 m2
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 16,5 m
 Wysokość swobodnego upadku: 0,12 m
• SPRĘŻYNOWIEC
DELFIN
Jednopunktowe urządzenie kołyszące,
które użytkownik może wprawić w ruch
wokół
centralnego
podparcia,
charakteryzujące
się
sztywnym
elementem kołyszącym.
Dane obmiarowe konik:
 Pole strefy bezpieczeństwa: 10 m2
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 11,5 m
 Wysokość swobodnego upadku: 0,42 m

NOWA WOLA:

Zestaw
zabawowy

Street
workout

Altana
biesiadna
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• ZESTAW ZABAWOWY - Wieża z
dachem
czterospadowym,
zjeżdżalnia, pomost z barierą,
schodki
x2,
zabezpieczenia
ażurowe, zabezpieczenie wysokie
zegar itp.

Elementy stalowe z rur o przekroju
42,4mm i 33,7 mm.
Drążki zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie.
Słupy o przekroju kwadratowych
90x90mm zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i
malowanie proszkowe,
osadzone bezpośrednio w gruncie na
głębokości 80cm.
Drewno sosnowe, impregnowanego
próżniowociśnieniowo
w kolorze oliwkowym.
Pokrycie dachu z falistej płyty
bitumicznej.
Pole powierzchni [m2] 37,5
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Karuzela
tarczowa
śr. 120

Huśtawka
podwójna
metalowa
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• KARUZELA
KLASYCZNA
z
obrotową platformą. Konstrukcja
platformy wykonana ze stalowych
ceowników przymocowanych do
rury
oraz
3
poręczy
z
przymocowaną od spodu blachą,
zapobiegającą zakleszczeniu nogi
dzieci.
Powierzchnia
platformy
zabezpieczona
antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe.
Do
górnej
części
platformy
przymocowana
sklejka
liściasta
wodoodporna owinięta od góry
blachą
aluminiową
ryflowaną
antypoślizgową.
Średnica
urządzenia 120 cm.
Dane obmiarowe:
 Pole strefy bezpieczeństwa: 21 m2
 Obwód strefy bezpieczeństwa: 16,5
m
 Wysokość swobodnego upadku:
0,12 m
• HUŚTAWKA
PODWÓJNA
METALOWA
Typowa,
dwustanowiskowa
huśtawka
wahadłowa
o
metalowej
konstrukcji. W wersji podstawowej z
dwoma łożyskowanymi zawiesiami
z siedziskami gumowymi bez
oparcia.
Zabezpieczonej
przed
korozją
ocynkiem ogniowym i malowaniem
proszkowym.
Łączniki- śruby ocynkowane M6 do
M12 z nakrętkami i podkładkami we
wszystkich łączeniach, zagłębione
w sednikowanym otworze lub
zamknięte w plastikowej kopułce.
Siedziska
Gumowe
Siedziska
gumowe z atestem. Łańcuchy
zawiesi siedzisk i elementy złączne
ocynkowane.
Łby
elementów
złącznych osłonięte plastikowymi
korkami.
Dane obmiarowe:

Pole
strefy
bezpieczeństwa:
27,0 m2

Obwód strefy bezpieczeństwa:
22 m

Wysokość swobodnego upadku:
1,30 m
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•

Sprężynowi
ec Skuter

SPRĘŻYNOWIEC SKUTER

Sprężyna z pręta ϕ20 mm
Fundament
z
betonu
C12/15
(alternatywnie montaż na stalowej
podstawie).
Elementy
złączne
ocynkowane
osłonięte plastikowymi korkami.
Rączki (podnóżki) plastikowe, duże,
zapobiegające przed urazami oka.
Formatki
ze
sklejki
liściastej
wodoodpornej z filmem melaminowym
(gr.
18mm).
Elementy
stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
malowanie proszkowe.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Cały zamówiony sprzęt należy dostarczyć w przeciągu 30 dni od momentu podpisania umowy.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: maila, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 27.02.2017r. godz. 10.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11,
16-050 Michałowo.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Cena 100 %
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Otwarcie ofert 27.02.2017r. godzina 10.15 pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Michałowie. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów nieobecnych przy ogłoszeniu wyników za
pośrednictwem maila.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Anna Maria Modzelewska pod numerem telefonu 85 7131 776 oraz adresem
email: modzelewska@michalowo.eu
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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FORMULARZ OFERTOWY
Na dostawę poniżej 30 000 Euro
I.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo
Białostocka 11
16-050 Michałowo,
NIP 966-210-16-73
reprezentowana przez Włodzimierza Konończuka- Burmistrza Michałowa
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Element

Wizualizacja

Kwota
netto

Kwota
brutto

Zestaw
zabawowy

Karuzela
tarczowa śr. 120

Huśtawka
podwójna
metalowa

Sprężynowiec
Konik

Ławka
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8

Kosz na śmieci

RAZEM:

Zestaw
zabawowy

Huśtawka ważka

Karuzela
tarczowa

Sprężynowiec
delfin

RAZEM:

Zestaw
zabawowy

9

9

Street workout

Altana biesiadna

Karuzela
tarczowa śr. 120

Huśtawka
podwójna
metalowa

Sprężynowiec
Skuter

RAZEM:
MONTAŻ:
TRANSPORT:

RAZEM WSZYSTKO:
III.

NAZWA I ADRES OFERENTA
NAZWA…………………………………………………………………………………………
…………………………………..
ADRES……………………………………………………………………………………………
………………………………….
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NIP…………………………………………………………………………………………………
………………………………….

IV.

OFERUJĘ WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA:
CENA NETTO …………………..……………………….
…………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
CENA BRUTTO ………………..……………………….
…………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z OPISEM PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA I NIE WNOSZĘ DO NIEGO ZASTRZEŻEŃ.

…………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej
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