ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013 r. z póź. zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług
1.Zamawiający Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2.Przedmiot zamówienia:
Ogrodzenie placu zabaw na Os.Warniki
3.Termin realizacji zamówienia: do 8 czerwca 2015r.
4.Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania, w tym koszt transportu, robociznę
i materiał.

5.Inne istotne warunki zamówienia:
a) rozebranie istniejącego ogrodzenia i zwiezienie na wskazane przez Zamawiającego
miejsce,
b) przeniesienie piłkochwytu oraz wykonanie podłoża betonowego 6m x 6m
c) wykonanie ogrodzenia o długości max.150 mb (w tym 1 bramka) składającego się z paneli
(np.Nylofor F, z drutu o średnicy co najmniej 4 mm) o szerokości 2500 mm i wysokości 1430mm,
oraz słupów prostokątnych DL posiadających zabezpieczenie przed dostępem wody,
d) dodatkowe parametry:
- bramka: jednoskrzydłowa o szerokości co najmniej 1,2 m, otwierająca się na zewnątrz,
z zamkiem samozamykającym (nie zamykający się szybciej niż po pięciu sekundach), na
bramce zamontowana tabliczka ”zakaz wprowadzania psów”,
- kolor paneli i słupków: szary/srebrny,
- słupki zabetonowane,
- podbudowa pod ogrodzenie z obrzeża chodnikowego (o wymiarach 100x30 grub. 8 cm)
o długości max. 150 mb,
- ogrodzenie wraz z bramką posadowione w sposób uniemożliwiający przedostanie się na
teren placu zwierząt
dodatkowe uwagi: ogrodzenie nie powinno narażać dzieci na niebezpieczeństwo, krawędzie
ogrodzenia winny być odpowiednio wykończone np. zaokrąglone.
Rekomendowane jest skorzystanie z normy PN-EN 1176.

6.Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”(zał.nr.1) wraz z drukiem
„Wyliczenie kosztów” (zał. nr 2).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę
upoważnioną i umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem „ogrodzenie”
7.Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 4.05.2015r., do godz.15.00
Ofertę złożyć można osobiście w Biurze obsługi Interesanta lub wysłać pocztą na adres
Urząd Miasta ul.Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
8.Termin związania ofertą: 30 dni

