
 
 
                          ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
na : Projekt budowlano – wykonawczy placu zabaw z programu Radosna 
Szkoła przy : Zespole Szkół w Sabniach przy ulicy Słonecznej 1 
   
I. Instrukcja dla Wykonawcy   
 
1. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22-06-2011r. do godz.12ºº w          Sekretariacie 
Urzędu Gminy w Sabniach ul. Główna 73. 

2. Miejsce i termin otwarcia  ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-06-2011r. o godz. 12. 30 w siedzibie   Zamawiającego 
przy ul.Głównej 73  
 

II. Przedmiot zamówienia  
 
1.Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie : Projektu budowlano- wykonawczego placu  
zabaw z programu Radosna Szkoła przy : Zespole Szkół w Sabniach ul. Słoneczna 1 – mały 
plac zabaw o powierzchni około 240 m². Projekt powinien być wykonany zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w Załączniku do uchwały nr.112-2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 
2009 r. – Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła . 
 
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje :  
 
Plac zabaw powinien zostać wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu  rekreacyjnego lub 
zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć 
ruchowych. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, 
powinien być wykonany z bezpiecznych materiałów , powinien być zgodny z Polskimi 
Normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o 
ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach . Liczba urządzeń zainstalowanych na 
szkolnym placu zabaw powinna być odpowiednia do powierzchni danego placu zabaw . Przy 
każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone 
czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego 
urządzenia . Sposób zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw  powinien uwzględniać  
w szczególności pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw : nawierzchnią , na której 
zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny , amortyzująca upadek dziecka z wysokości do 
1,50m, piankowa albo gumowa , w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE : 152 C, 
RAL : 2011, - Tieforange, zgodną z Polskimi Normami , nawierzchnią syntetyczną typu 
tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną , w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE:540C 
REAL : 5003 – Saphirblau , zgodną z Polskimi Normami oraz zielenią ( trawa i inne rośliny ) 
przy czym :w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni 240 m² ( mały plac zabaw ) 
- nawierzchnia , na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna wynosić 150 m² 
około 20 m² powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią  
syntetyczną , a około 70 m² powierzchni powinno być pokryte zielenią . Należy uwzględnić 



wykonanie i zainstalowanie na terenie placu zabaw tablicy zawierającej regulamin 
określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści Szkolny plac 
zabaw wyposażony  w ramach programu rządowego RADOSNA  SZKOŁA . Dokumentację 
należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2-09-2004r. Dz. U. Nr. 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  i 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. Dz.U. Nr. 130 poz. 1389 z dnia 
16-09-2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym . Opracowanie powinno 
obejmować : uzgodnienia branżowe dokonane przez wszystkich gestorów sieci 
występujących w granicach opracowania, projekt architektoniczno – budowlany i 
wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu , odwodnienie terenu, ogrodzenie 
terenu, zbiorcze zestawienie kosztów , przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie , 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót . Wykonawca w ramach otrzymanego 
zlecenia zobowiązany jest do : uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew jeżeli 
wystąpi kolizja z projektowaną inwestycją , dokonania innych uzgodnień i opracowań 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, wykonania innych wymaganych 
opracowań lub działań nieprzewidzianych niniejszym zakresem , koniecznych do wykonania  
przedmiotu umowy , na bieżąco informowanie Zamawiającego o przebiegu wykonywanych 
prac projektowych i informowanie o spotkaniach uzgadniających z branżowcami , oraz 
przedłożeniu do Wydziału Architektury i Budownictwa  Starostwa Sokołów Podlaski celem 
uzyskania zgłoszenia do rozpoczęcia robót. Przy wykonaniu projektu należy uwzględnić 
wszystkie niezbędne przepisy prawne, konieczne do właściwego zaprojektowania placów 
zabaw i zagospodarowania terenu . Należy przewidzieć materiały i urządzenia dopuszczone 
do stosowania w budownictwie z określeniem podstawowych parametrów, jakie muszą 
spełniać zgonie z Polskimi Normami . 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych . 
 
III. Dokumenty , jakie maj ą przedłożyć wykonawcy : 
 
Wypełniony  Formularz ofertowy – stanowiący załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
IV. Opis sposobu przygotowania ofert. 
Ofertę należy włożyć do koperty oznaczonej następująco: 
 
„ Oferta- na : Projekt budowlano – wykonawczy placu zabaw z programu Radosna 
Szkoła nie otwierać przed   22-06-2011r. do godz. 12.30” z podaniem pełnej nazwy i adresu 
wykonawcy . 
 
V. Dane ogólne  
 
Zamawiający: 
Gmina Sabnie  08-331 Sabnie ul. Główna 73  
Pow. Sokołowski  
Woj. Mazowieckie  
Tel. (25) 787 41 90 fax. (25) 787 42 49 e-mail: zofssabnie@onet.pl 



 
VI. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego.  
 
Sobieski Mirosław  tel. (25) 787 41 27  lub 609 832 461 e-mail : zofssabnie@onet.pl 
 
VII. Sposób obliczania ( sporządzania) ceny ofertowej.  
 
1) Cena ofertowa powinna obejmować wykonanie Projektu budowlano- wykonawczego 
placów zabaw z programu Radosna Szkoła przy : Zespole Szkół w Sabniach przy ul. 
Słonecznej 1 
2) Cena ofertowa obliczona wg w/w zasad, powinna być podana w złotych polskich cyframi i 
słownie.  
3) Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia . 
4) Oferta na cenę ( z podatkiem VAT ) winna wynikać z elementów zamówienia 
wyszczególnionego w rozdziale II i druku oferty niniejszego zapytania ofertowego. 
5) Otwarcie ofert jest jawne. 
 
VIII. Kryterium wyboru ofert 
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez 
wykonawców oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości , przyjmując za 
najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną .  
 
IX. Warunki płatno ści   
 
Przelewem w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i dostarczenia 
rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.  
 
X. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 
14 dni od podpisania umowy. 
 
XI. Istotne inne warunki zamówienia  
 
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4p.8 Ustawy- Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2010r. Nr. 113, poz. 759 z póź. zm. ) i Zarządzenia Nr. 
20/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 18 kwietnia 2011 roku  w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu Udzielania Zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 euro w realizowanych z budżetu Gminy Sabnie i w Urzędzie 
Gminy Sabnie. 
 


