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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U z 2013r., 

poz.907 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym na poniższe roboty budowlane. 

 
„Doposażenie placów zabaw” 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
          Gmina Baborów 

          ul. Dąbrowszczaków 2a, 

48-120 Baborów 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zapytania cenowego jest doposażenie placów zabaw na terenie Gminy 

Baborów. 
2. Zakres rzeczowy robót: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt doposażenia istniejących placów zabaw na terenie Gminy 
Baborów. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji młodzieży i doro-
słych. 
Przewiduje się kompleksową realizacje przedmiotu inwestycji w zakresie: 
- wytyczenie obszaru przewidzianego pod ustawienie urządzeń w terenie działki, 
- wytyczenie lokalizacji poszczególnych urządzeń wraz z wytyczeniem przypisanych do nich 
stref bezpieczeństwa, 
- wykonanie wykopów pod projektowane fundamentowanie urządzeń, 
- wykonanie systemowych fundamentów pod urządzenia zgodnie z technologią producenta, 
- dostawa i montaż urządzeń w ilości i asortymencie wynikającym z projektu, 
Szczegółowe dane dotyczące materiałów zastosowanych w projekcie do wykonania w/w ro-
bót znajdują się w Opisie Architektoniczno- Budowlanym oraz w części rysunkowej. 
Minimalne wymagania dla materiałów określono przy zastosowaniu materiałów referencyj-
nych (karty katalogowe w załączeniu). 
Wykonawca ma prawo zaproponować zastosowanie materiału zamiennego, równoważnego o 
parametrach równych lub lepszych od parametrów materiałów zastosowanych w projekcie. 
Zamiana materiału może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu 
przez Inwestora w oparciu opinię Projektanta. 
Lokalizacja: 
GMINA BABORÓW 
OBRĘBY: 
CZERWONKÓW DZIAŁKA NR 200/7 
BABICE DZIAŁKA NR 377/3 
DZIELÓW DZIAŁKA NR 70/2 



SUŁKÓW DZIAŁKA NR 193/5 
KSIĘŻE POLE DZIAŁKA NR 107/2 
III. Okres gwarancji 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót. 
IV. Kryterium wyboru oferty:  
Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający będzie się kierował 
kryterium ceny za jaką zostanie wykonane zamówienie – najniższa cena – 100%.                                                                                                                             
V. Termin realizacji zamówienia: 06.X.2014r. - 03.XI.2014r. 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na adres:                                                                                   
Gmina Baborów, 48-120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a.             
Podpisane oferty prosimy złożyć w kopercie z napisem: 

„Doposażenie placów zabaw”.                                                

do dnia 16.09.2014 r. do godz.10:00 

VII. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w prac. 
VIII. Termin  otwarcia ofert: 16.09.2014r. o godz. 10

30
 w Urzędzie Miejskim w Baborowie. 

IX.   Warunki  płatności: 30 dni od daty wykonania zamówienia. 
 X.   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: podinspektor Maciej Halikowski. 
XI.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku   
        polskim. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. 
XII. Jeżeli zaproszony Wykonawca nie jest zainteresowany złożeniem oferty, może  
        udostępnić niniejsze zaproszenie innemu znanemu sobie wykonawcy. 
XIII. W cenie należy ująć wszystkie roboty związane z w/w zadaniem. 
XIV. Roboty budowlane, które są przedmiotem zamówienia mają być wykonywane w oparciu               
o projekt budowlany. Przedmiar robót dołączony do specyfikacji zamieszczony jest w celach 
informacyjnych, nie powinien stanowić wyznacznika do kalkulacji ceny. W celu realnej oceny 
kosztów związanych z wykonaniem zadania, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wizji w terenie, a także zobowiązany jest sprawdzić wszystkie przedmiary w terenie. 
XVI. Wykonawca powinien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub 
posiadającym odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 
uprzednio  obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, oraz aktualny wpis 
do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 
XV. Jako dokumentację powykonawczą należy dostarczyć aprobaty techniczne, certyfikaty,   
itp., materiałów wbudowanych. 
XVI. Wykonawca ma prawo zaproponować zastosowanie materiału zamiennego, 
równoważnego o parametrach równych lub lepszych od parametrów materiałów 
zastosowanych w projekcie. 
 

 
    
 
 
                       


