
                                                                                                

 

Zapytanie ofertowe 
 

 

dotyczące budowy miejsca rekreacji - placu zabaw wraz z "Kącikiem gier" w Błażejewie, 

przy ul. Rybackiej. Inwestycja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy dla małego 

projektu, w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 

na lata 2007-2013 

 

1. Zamawiający 

 

Gmina Kórnik 

Plac Niepodległości 1 

62-035 Kórnik 

tel. (061) 8170-411, fax (061) 8170-475 

e-mail: kornik@kornik.pl 

www.kornik.pl 

 

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: budowa miejsca rekreacji - placu zabaw wraz z "Kącikiem 

gier" w Błażejewie, przy ul. Rybackiej, składającego się z: 

1. urządzeń zabawowych na plac zabaw: 

 dwóch bujaków, o podstawie zabetonowanej w gruncie za pomocą ocynkowanej  

i malowanej proszkowo kotwy,  

 tyrolki - zjazdu linowego, składającego się z dwóch stacji - początkowej i końcowej, 

z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną, z siedziskiem talerzykowatym 

zamocowanym do wózka przesuwającego się po linie, o elementach konstrukcyjnych 

wykonanych z drewna, osadzonych w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych 

zabetonowanych w gruncie, 

 domku z planszą do gry kółko/krzyżyk o wymiarach (m) wys x szer x dł zbliżonych 

do 1.9 x 1.6 x 1.6, wykonanego z drewna, osadzonego w podłożu na stalowych 

kotwach ocynkowanych zabetonowanych w gruncie, 

2. urządzeń rekreacyjnych do „Kącika gier”: 

 betonowego stółu do gry w „piłkarzyki”, o wymiarach wys x szer x dł zbliżonych do  

84 cm x 83 cm x 139 cm, wykonanego z betonu zbrojonego, pręty poruszające 

piłkarzykami, zakończone gumowymi uchwytami,  wykonane ze stali nierdzewnej, 

odpornej na działanie warunków atmosferycznych, figurki piłkarzy wykonane  

z twardego tworzywa sztucznego w dwóch kolorach, obrzeże boiska wykonane  

z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed uderzeniami i odbiciem, 

 stołu do gry w szachy wykonanego z betonu zbrojonego, z obrzeżem ze stali 

nierdzewnej lub stopu aluminiowego, siedziskami ławeczek wykonanych z drewna.  

O długości całkowitej 200 cm, szerokości całkowitej 200 cm, wysokości stołu (cm): 

81, wysokości krzesełka (cm): 44, szerokości blatu (cm): 90, szerokości krzesełka 

(cm): 40., 
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 altany parkowej o minimalnej powierzchni 9 m2, wykonanej z drewna suszonego, 

impregnowanego, o wysokości słupów nośnych 2,0 m, wysokości płotka 90 cm, 

pokrytej gontem, z podłogą drewnianą oraz stołami i ławkami. 

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z projektem (załącznik nr 1 do zapytania) oraz 

przedmiarem robót (załącznik nr 2 do zapytania) i zawierać koszty transportu urządzeń do 

miejsca montażu tj. do miejscowości Błażejewo (gmina Kórnik, powiat poznański, 

województwo wielkopolskie) oraz koszty montażu wszystkich wymagających tego urządzeń. 

 

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 nazwę i adres oferenta, 

 wartość oferty (netto i brutto),  

 termin ważności oferty, 

 czas realizacji zamówienia, 

 okres gwarancji, 

 załączony kosztorys ofertowy wraz z wizualizacją urządzeń w nim zawartych 

(zgodnych z zapytaniem ofertowym). 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:  

 

 miejsce realizacji zamówienia:  miejsce realizacji Projektu – Gmina Kórnik, Błażejewo,  

ul. Rybacka. 

 termin realizacji zamówienia do dnia 31 sierpnia 2014 roku. 

 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający (Beneficjent) będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  

 Cena ofertowa – 100% 

 

7. Forma złożenia oferty 

 

Oferty należy przesłać/złożyć w formie pisemnej (zgodnie z zał. Nr 3) do dnia 9 maja  

2014 roku, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1,  

62-035 Kórnik. 

 

8. Termin ważności oferty 

 

Termin ważności oferty winien wynosić min. 30 dni. 

 

9. Osoba do kontaktu 

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

Anna Biernacka – kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego 

w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 694, uefundusze@kornik.pl 

Kamila Pawłowicz-Rolnik – inspektor w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych Urzędu 

Miejskiego w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 695, e-mail: fundusze@kornik.pl 
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