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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: zamówienia na przebudowę 6 placów zabaw w Gminie Luzino w ramach działania
,,Modernizacja placów zabaw w Gminie Luzino’’ współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; działanie: „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie:
„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej”.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie 6 placów
zabaw, znajdujących się na terenie gminy Luzino, na działkach: 54/16 obręb Dąbrówka;
361 obręb Kębłowo, 913/34 obręb Luzino, 219 Sychowo obręb Robakowo, 78 obręb
Robakowo, 54/7 obręb Zelewo.
2. Zakres robót obejmuje, w szczególności, wykonanie, oddzielnie, na każdym placu zabaw:
1) demontaż i utylizację istniejącego urządzenia zabawowego, wskazanego w
odpowiednim projekcie budowlanym,
2) wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia,
3) zakup i dostarczenie nowych urządzeń, na poszczególne place zabaw, zgodnie z
wytycznymi znajdującymi się w projekcie budowlanym,
4) montaż nowych urządzeń,
5) uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe,
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot
zamówienia, określone zostały w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego, która zawiera: dokumentację projektową i
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar
robót.
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
4. Celem niniejszego postępowania jest realizacja inwestycji o określonych standardach
jakościowych, odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia,
określonych w opisie przedmiotu zamówienia i funkcjonalności, a nie wykonanie
przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie materiałów lub urządzeń konkretnej marki
lub producenta: - z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby
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przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy, jak i w okresie trwania
gwarancji.
Ustalenia organizacyjne i prawne, związane z wykonaniem zamówienia i wymagania
stawiane Wykonawcy, w tym dotyczące udzielonej gwarancji, określone zostały w
projektowanych postanowieniach umowy.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 10
tygodni, licząc od daty zawarcia umowy.

9. Przez zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę podpisania
protokołu
końcowego odbioru umowy przez przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy.
10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
11. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
12. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy,
oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi, we własnym zakresie
Wykonawca, bez prawa ich zwrotu od Zamawiającego.
13. Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na zakres przedmiotu zamówienia.
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