Załącznik Nr 5
do regulaminu udzielania
zamówień publicznych

MOW. K.A.23.4.2015.BW

Rembów 12.05.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 Euro.
Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie z dnia 05 czerwca 2014r.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie zwraca się na podstawie art. 69 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych z zapytaniem ofertowym
o przedstawienie ceny na: Budowę boiska do siatkówki i koszykówki o wymiarze 400 m2.
1. Zamawiający:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie
26-035 Raków, Rembów 52
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedstawienie oferty cenowej na Budowę boiska do siatkówki i koszykówki o wymiarze
400 m2. W zakresie robót znajduje się:
- usunięcie starej darniny z płyty boiska,
- przygotowanie terenu pod budowę boiska,
- rozsypanie warstwy piasku w ilości 30 ton,
- zmieszanie piasku z rodzimym gruntem,
- wyrównanie terenu i uzyskanie odpowiedniego poziomu,
- rozsypanie piasku w ilości 70 ton,
- zagęszczenie i ubicie piasku,
- ułożenie krawężników,
- rozsypanie kruszywa,
- wyrównanie kruszywa oraz ukształtowanie płyty boiska (spadki),
- zagęszczenie kruszywa, stabilizowane mechanicznie (ubijanie), całkowita grubość kruszywa
po zagęszczeniu 20 cm,
- warstwa stabilizująca ET 30 mm
- nawierzchnia poliuretanowa typu tartan gr.13mm, wykonana metoda natryskową,
- wierzchnia warstwa kolorowa wraz z wyznaczonymi polami i liniami do gry,
- mocowanie wyjmowanych słupków do siatki w betonowych fundamentach 0,4 x 0,4x 1,2 m,
na głębokości minimum 0,5 m, otwory zabezpieczone zatyczkami,
- pozostałe prace nieprzewidziane.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż:
Grubość całkowita
13 mm +/- 10%
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)
1,01 +/- 0,11
Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)
45 +/-7
Wytrzymałość na rozdzieranie (N)
≥140
Ścieralność aparat Tabera (g)
≤ 1,07
Ścieralność Stuttgart (mm)
0,085 +/-0,006
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych (%)
- wygląd
bez zmian
- przyrost masy
≤ 0,3
- spadek wytrzymałości na rozciąganie %
0,0
Mrozoodporność (%)
-wygląd
bez zmian
- przyrost masy
≤ 0,5
- spadek wytrzymałości na rozciąganie
≤ 0,5
Przyczepność do podłoża i między warstwowa
≥ 0,65
Odporność na uderzenie mm2
630 +/- 90
- wygląd powierzchni
bez zmian
Współczynnik poślizgu
- w stanie suchym
0,77
- w stanie mokrym
0,71
Twardość Shore’a typ A
62+/-5
Deformacja pionowa w 23°C (mm)
2,0
Odporność na starzenie, stopnie skali szarej
4-5
Zmiana wymiarów w tem. 60°C
0,01 +/-0,04
Amortyzacja w 23°C
40
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:
1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2013, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument równoważny.
2. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH lub dokumentem równoważnym dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
5. Atest na bramki.
6. Pozostałe atesty.
Na wykonanie roboty objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca winien udzielić
minimum 3 lata gwarancji na wykonane roboty.

2.1.

3. Cel oferty cenowej:
Oferta cenowa stanowi podstawę do wybrania kontrahenta i określenie dalszej współpracy.
4. Termin realizacji:
Wymagany: 15 sierpnia 2015r.
5. Sposób przygotowania oferty:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,
zgodnie z formularzem ofertowym z zachowaniem formy pisemnej.

5.1.

Informacje przekazane za pomocą maila, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich składanie i została niezwłocznie
potwierdzona pisemnie.

5.2.

6. Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego
znaczeniem: 100% cena.

6.1.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym
kryterium oraz została uznana za najkorzystniejszą.

6.2.

7. Informacje o formalnościach, jakie powinny
najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy:

zostać

dopełnione

po

wyborze

Po rozpoznaniu ofert informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, a ponadto wszyscy Wykonawcy zostaną
powiadomieni pisemnie.
Zamawiający i wybrany na Wykonawcę oferent , zawrą umowę w terminie nie krótszym niż
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.1.

7.2.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie
wykonawcy, którego ofertę wybrano.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Sekretariat Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie, drogą pocztową,
na adres mailowy: kierownikadm@mowrembow.edu.pl, faxem 41 35-35-114 bądź osobiście
do 29 maja 2015 r.
8.1. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Bożena Witkowska
tel.: 41 35-35-114, 503-725-269
Załączniki:
Formularz ofertowy.
Bardzo prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z formularzem ofertowym.

Na oryginale właściwy podpis.
Podpis i pieczątki.

