
                                                                                                

 

Zapytanie ofertowe 
 

 

dotyczące budowy polany piknikowej we wsi Skrzynki, przy ul. Leśnej. Inwestycja 

realizowana jest w ramach przyznania 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 polany piknikowej we wsi Skrzynki, przy ul. Leśnej, 

składającej się z: 

1. urządzeń zabawowych: 

 domku ze zjeżdżalnią składającego się z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni 

oraz trapu wejściowego z poręczami, o elementach konstrukcyjnych wykonanych  

z drewna klejonego warstwowo, osadzonych w podłożu na stalowych kotwach 

ocynkowanych zabetonowanych w gruncie, 

 huśtawki wahadłowej podwójnej z jednym siedziskiem typu ławeczka, z drugim 

siedziskiem typu koszykowe, o elementach konstrukcyjnych wykonanych z drewna 

klejonego warstwowo, osadzonych w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, 

zabetonowanych w gruncie,  

 huśtawki pojedynczej z siedziskiem typu ptasie gniazdo, o elementach 

konstrukcyjnych wykonanych z drewna klejonego warstwowo, osadzonych  

w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie, 

 huśtawki wagowej – ważka, wykonanej z drewna klejonego warstwowo, o podstawie 

stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, zabetonowanej w gruncie, 

 dwóch bujaków, o podstawie zabetonowanej w gruncie za pomocą ocynkowanej  

i malowanej proszkowo kotwy,  

 karuzeli tarczowej z czterema siedziskami i kierownicą, o średnicy150 cm,  

o podstawie z blachy, typu łezka zapobiegającej poślizgom, konstrukcji metalowej 

ocynkowanej, częściowo malowanej kolorem, 

2. urządzeń rekreacyjnych: 

 kutego grilla na trójnogu z rusztem o średnicy 80 cm (wykonanym z surowej stali 

nierdzewnej), wraz z paleniskiem wykonanym z blachy stalowej o grubości 5mm, 

 altany parkowej o minimalnej powierzchni 24 m2, wykonanej z drewna suszonego, 

impregnowanej w kolorze palisander, pokrytej gontem, z podłogą drewnianą.  
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Oferta powinna być sporządzona zgodnie z projektem (załącznik nr 1 do zapytania) oraz 

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

miejsca montażu tj. do miejscowości Skrzynki (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, Skrzynki,  

ul. Leśna, działka nr 57/14. 

 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 (Beneficjent) będzie się kierował następującym kryterium:  

 Cena ofertowa – 100% 

 

7. Forma złożenia oferty 

 

Oferty należy przesłać/złożyć w formie pisemnej (zgodnie z zał. Nr 2) do dnia 5 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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