Grodków, dnia 18.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
z dnia 18.02.2017 r.

1. Zamawiający :
Stowarzyszenie "Nasze Osiedla"
49-200 Grodków, ul. Kosynierów 7/1
tel : 604 991 036
e-mail : prezes@nasze-osiedla.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Proszę o zaproponowanie oferty cenowej na zamówienie polegające na dostawie i
montażu Street Workout Parku z zachowaniem niżej wymienionych wytycznych:
- poręcze równoległe wysokie - 3 pary
- poręcze równoległe niskie - 1 para
- drążki do podciągania - 7 sztuk
- drabinka pozioma ze słupem rurowym - 1 szt
- ławka skośna z drabinką - 1 szt
- drabinka pionowa - 1 szt
- lina do wspinania 3,4 m - 1 szt
- tablica z regulaminem
Wymagania dot. urządzeń:
Wszystkie rury koliste użyte do produkcji muszą mieć średnicę min. 33,7 mm i grubość ścianki
większą niż 2,8 mm.
Rury o średnicy 33,7 mm dłuższe niż 1,4 m powinny mieć ściankę o grubości min. 5 mm.
Dopuszcza się stosowanie rur lub prętów o średnicy 27 mm na długości nie większej niż 1,4 m.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane oraz pomalowane proszkowo na kolor
żółty – RAL 1037 (słupy) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble).
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych
krawędzi.
Dopuszcza się łączenie poszczególnych modułów Street Workout Parku przy użyciu śrub o
średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby i nakrętki muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.
Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich
wnętrza.
Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.
Każdy element i konstrukcja spawana musi być wykonana przez spawacza z minimum 5letnim udokumentowanym doświadczeniem.
Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do podłoża poprzez zakotwiczenie do
fundamentu betonowego (beton min. C20/25, dawniej B25), sięgającego minimum 1 m pod
poziom gruntu.
Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.
Nie jest wymagana bezpieczna nawierzchnia. Dopuszcza się umiejscowienie urządzeń na
podłożu naturalnym (trawa, kora, żwir).

Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji:
Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, gwarantujący że produkt oraz jego
proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę
Certyfikującą (np. TÜV Rheinland).
Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN
16630:2015.
Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1
Polskiej Federacji Parkour i Freerun.
Wymagania dot. Wykonawcy:
Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy
metalowe.
Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze
i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w
ciągu ostatnich 2 lat przynajmniej 6 street workout lub parkour parków na kwotę powyżej 20
tys. zł brutto każdy, udokumentowane referencjami. Niedopuszczalne są referencje z realizacji
skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp.
3. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu może wziąć udział każda firma, która wykaże się doświadczeniem w realizacji
co najmniej jednego podobnego zamówienia.
4. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Kryterium - Cena - waga 100%
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Najwyższą wagę procentową otrzyma oferta z najniższą ceną ogółem całego zamówienia.
6. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2017r. do godz. 18.00
7. Warunki wykluczenia
Oferta zostanie wykluczona jeżeli nie będzie spełniała wymogów zawartych w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Zamówienie udzielane przez Zamawiającego nie może być udzielone
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
8. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający planuję realizację zamówienia po otrzymaniu dofinansowania. Przybliżony
termin realizacji zamówienia sierpień - październik 2017.
Sprawę prowadzi :
Prezes Zarządu - Paweł Birecki

