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ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczące: ^Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego komunalnych placó\
zabaw oraz założenie ksiąg placów zabaw wraz ze sporządzeniem kompletnej dokumentat
technicznej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane"
Zamawiający realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycz
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 - z późn. zm.) zaprasza do złoże

propozycji ofertowej na wykonanie usługi nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 €.
I.Nazwa i adres Zamawiającego:
Miastem Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58

(68) 47 94 534, fax. (68) 45 57 114
II.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przeprowadzenie okresowej kontroli stai
technicznego komunalnych placów zabaw oraz założenie ksi^g placów zabaw wraz
sporz^dzeniem kompletnej dokumentacji technicznej przez osoby posiadające uprawnień
budowlane".

lll.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej
komunalnych placów zabaw, oraz założenie ksiąg placów zabaw wraz ze sporządzeni

kompletnej dokumentacji technicznej przez osoby posiadające uprawnienia budowlat
Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu powinien spełniać wymagania określoi
w PN-EN 1176-7 w kwestii posiadania uprawnień do nadzorowania i kontrolowania rot

konstnikcyjno-budowlanych, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
2.Wykonawca ma obowiązek :

a.przeprowadzić kontrolę szczegółową, polegającą na ocenieniu ogólnego poziorr j
bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów i nawierzchni, śladów rozkład
i/lub korozji oraz możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa, która będz. s
podstawą do dopuszczenia do użytku lub likwidacji urządzeń zabawowych, któi
stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ich użytkowników;
b.sporządzić dokumentację z przeprowadzonych kontroli
c.zgodnie z wymogami wynikającymi z Prawa budowlanego założyć księgi placu żaba v

dla czterech placów zabaw, wymienionych w szczegółowym opisie przedmiot
zamówienia w części B w poz. 62,63,74,89.
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3. Całkowita odpowiedzialność za potwierdzony stan techniczny urządzeń zabawowi

sportowych, jak również wynikłe z tego tytułu szkody (również zaistniałe wypadki) spoczyw
na Wykonawcy.

A.ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM I SKŁADNIKI CENY JEDNOSTKOWEJ:
Kontrola szczegółowa, której zadaniem jest ocena ogólnego poziomu bezpieczeńst^ i
wyposażenia, stanu fundamentów i nawierzchni, śladów rozkładu i/lub korozji oraz możliwyc
zmian w poziomie bezpieczeństwa, która będzie podstawą do likwidacji urządzę
zabawowych, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ich użytkowników.

B.WYKAZ I LOKALIZACJA KOMUNALNYCH PLACÓW ZABAW PODLEGAJĄCYC .
ZAMÓWIENIU (lokalizacja nieruchomości gruntowych, na których znajdują się wymienior s
poniżej place zabaw, wskazana jest na mapkach sytuacyjnych załączonych do umowy):
ul. Batorego 170,
ul. Batorego ^ bliżej bloku 136
ul. Strumykowa - miedzy blokami nr 17A-17F119D-19G,
Wagmostaw,
ul. Objazdowa - vis'a vis ul. Łąkowej,
ul. Boh. Westerplatte/Ułańska - działka nr 248/10 ,
u. Boh. Westerplatte 44-58,
ul. Wyspiańskiego 3,
Al. Niepodległości - skwer między posesjami 29 i 31,
10.Al. Niepodległości - kino NYSA,
11.ul. Chrobrego 35/61,
12.Park10Q0-lecia,
ul. Piaskowa 9e,
14.ul. Wrocławska 62— plac zabaw pizy budynku Palmiami,
15.ul. Wazów 20-22,
16.ul. Wyspiańskiego 38-44,
17.ul. Zamenhofa 21-25,
18.ul. Zamenhofa 40-46,
19.ul. Konicza 11-13-15,
20.ul. Konicza 17-19-21,
21.ul. Malczewskiego - k/stacji ORLEN,
22.ul. Francuska/Braci Gierymskich - ścieżka zdrowia w lesie komunalnym,
23.ul. Francuska 25-33,
24.Park Św. Trójcy,
25..Mrowisko" - teren pomiędzy kortami a boiskiem wielofunkcyjnym
26.ul. Władysława IV 16,
27.ul. Władysława IV 18,
28.ul. Władysława IV- za „Mira",
29.os. Pomorskie - plac nr 1 (piramida linowa),
30.os. Pomorskie - plac nr II (stół do szachów + stół do ping ponga),
31.os. Pomorskie - plac nr III (zabawa),
32.ul. Anieli Krzywoń 7-9-11,
33.Park Piastowski - plac zabaw dla dzieci młodszych,
34.Park Piastowski - plac zabaw sportowych ,
35.ul. Ptasia 41-43,
36.ul. Ptasia 38,
37.ul. Ptasia 33-35,
38.Kaczy Dół - plac zabaw pomiędzy ul. Sucharskiego, a ul. Okulickiego
39.ul. Sucharskiego 26,
40.ul. Wypoczynek 11-16,
41.ul. Krasickiego 1-7,
42.ul Krasickiego 35-41
43.ul. jaskółcza 13-15,
44.ul. Jaskółcza 23,
45.skwer Ogrodowa/Jaskółcza,
46.ul. Długa 8-18/Wesoła 1-7 - plac zabaw dla dzieci młodszych,
47.ul.Długa8-18/Wesoła1-7-aciezkazdrowia,
48.ul. Długa 28-30,
49.Park Sowińskiego,
50.ul. Cyryla i Meiodego pod HUBĄ
51.ul. Lechitów - działki pod lasem,
52.ul. Jędrzychowska - prawa strona na wyjeździe z miasta, przed pętlą autobusową,
53.ul. Źródlana -adres najbliższych budynków: ul. Franciszka Rzeźniczka 13i27A,
54.ul. Złota (Chynów) I - plac zabaw
55.ul. Złota (Chynów) II - plac rekreacja
56.ścieżka zdrowia na terenie tzw. ^Dzikiej Ochli' - wjazd od ul. Kąpielowej (obok cmentarza)
57.ul. Tęczowa (plac NfVEA)
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58.ul. Chmielna 32
SSul. Lechitów -ścieżka zdrowia i plac zabaw dla małych dzieci
60.ul. Lwowska 1/11
61.ul. Partyzantów - przy Komendzie Miejskiej Policji
62.Plac Teatralny (Plac Matejki)
63.Rezedowa (Jędrzychów)

DZIELNICA NOWE MIASTO
64.Barcikowice-w centrum (dz. 136/9.137/7)
65.Drzonków-Bażantowa (273/11)
66.Drzonkow-Rajtarowa przy Rotowej plac zabaw (dz. 718/4)
67.Drzonków- Rajtarowa przy Rotowej siłownia (dz.718/4)
68.Jany - przy stacji uzdatniania wody (dz.295)
69.Jarogniewice -za remizą (dz. 231/14)
70.Jeleniów-przy świetlicy (dz.117/2)
71.Ktełpin-przy przystanku (dz.221)
72.Krępa - Leśna na końcu drogi (dz. 192)
73.Łężyca - Odrzańska przy 13(dz. 163)
74.Łężyca - przy kościele
75.Ługowo-w centrum (dz. 15)
76.Marzęcin - przy 19
77.Nowy Kisielin -Sosnowa (dz. 144/8)
78.Nowy Kisielin - Spokojna
79.Nowy Kisielin - Syrkiewicza naprzeciwko 5 (dz. 15/27)
80.Ochla- Topolowa (dz.39D/2)
81.Przylep - Kolejowa w parku 9dz.8/40)
82.Przylep - Skokowa (dz.170/6)
83.Racula - róg Gierymskiego i Rodła (dz.404/2)
84.Stary Kisielin -św. Floriana (dz. 242/7)
85.Stożne-wcentrum(dz.16/1)
86.Sucha-zakościotem(dz.180/3)
87.Zatonie -Zielonogórska przy przedszkolu (dz.210)
88.Zawada - r^g Osiedlowej i Torfowej (dz. 1260/6)
89.Zawada-Kościelna (dz.731/2)

C. INNE ZALECENIA, ZASTRZEŻENIA I WYMAGANIA
Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca:
-przedstawił kopię aktualnej polisy OC deliktowej w zakresie prowadzonej działalm
gospodarczej z rozszerzeniem o OC kontraktowe na łączną kwotę minimalną
mniejszą niż podwójna wartość zadania wyceniona przez Wykonawcę;
-przedstawił kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie osobą zdolną
wykonania zamówienia, tj. osobą z potwierdzonymi uprawnieniami do nadzorowania
konstrukcyjno- budowlanych co najmniej w ograniczonym zakresie.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na s\
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczni
przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
W.Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
a.ma być złożona w formie pisemnej;
b.ma obejmować całość zadania;
c.cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie, w złotych polskich, po zaokrąglenii

pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
d.cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty zwlą^
z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała przez cały okres trwania umowy.
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VI. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
a.wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania;
b.zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 2 do zapytania;
c.zaakceptowany wzór protokołu z kontroli - załącznik nr 3 do projektu umowy
d.kosztorys ofertowy - załącznik nr 2 do projektu umowy

VII.Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
Zaproponowana cena powinna zawierać:
-wartość netto przedmiotu zamówienia;

- obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
-wartość brutto przedmiotu zamówienia.

VIII.Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny propozycji cenowej (ofertowej) jest cena zamówienia (wartość brut
wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przędło;
najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryteriui
Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze jego ofer^^ i miejscu podpisa
umowy.

IX.Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej:

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu ofer
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
-listownie na adres: Urząd Miasta Zielona Góra Departament Przedsiębiorczoś
i Gospodarki Komunalnej Biuro Gospodarki Komunalnej, ul. Bohaterów Westerplatte 2
65-034 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytanie ofertowe
Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego komunalnych placów
zabaw oraz założenie ksiąg placów zabaw wraz ze sporządzeniem kompletny

dokumentacji technicznej przez osoby posiadające uprawnienia budowlane";
-osobiście w Sekretariacie Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalr ^j
Urzędu Miasta Zielona Góra Biuro Gospodarki Komunalnej przy ul. Bohaterć
Westerplatte 23, 65-034 Zielona Góra z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Zapytań e
ofertowe - Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego komunalny<
placów zabaw oraz założenie ksiąg placów zabaw wraz ze sporządzenie n

kompletnej dokumentacji technicznej przez osoby posiadające uprawnień ia
budowlane";
-e-mailowo na adres: gospodarkakomunalna@um.zielona-gora.pl - Urząd Miasta Zieloi

Góra Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Biuro Gospoda
Komunalnej,

ul.

Bohaterów Westerplatte 23, 65-034 Zielona Góra z dopiskie ti

„Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznej
komunalnych placów zabaw oraz założenie ksiąg placów zabaw wraz

sporządzeniem kompletnej dokumentacji technicznej przez osoby posiadają e
uprawnienia budowlane";

X,Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie intemetow ej
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepowiadamiania oferentów, który
oferta nie została przyjęta do realizacji.
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XI.Osoby wyznaczone do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego:
-Aleksandra Lewicka tel. (68) 322 10 54
-Hanna Garbaj-Ratajczak tel. (68) 47 94 533
XII.Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
-zmiany lub odwołania niniejszego og^oszenia;
-zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
-unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a taljże
pozostawienia postępowania bez wyboru ofe^^y.
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