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pieczęć Zamawiającego

Jędrzejów,

3

l.08.201 8 r.

Znak sprawy: RIZP.27 l. I 7.20 I 8.C M

Z.APYTANIE CENOWB
Gmina Jędrzejów
(nazwaZamawiającego)

zaprasza do złsŻęnia oferty na ,,Budowę Otwartej Strefy
Chrobrego w Jędrzejowie''.

AkĘwnościprzy ul. Bolesława

1. Przedmiotem zamówienia jest ''Budowa otwartej Strefy Aktywności przy
na dziatce o nr ewid. 218 obręb 0004 Jędrzejówul. Bolesława Chrobrego w .lędrzejowie''

miasto w ramach ,,Prograłnu ron,uoju małej infrastruktury spot'toluo-relrreacyjnej
o charakterze wielopokoleniol,vym - otwarte Strefy Aktyuności(oSA) EDYCJA 20]8',
dofinansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Ftzycznej.
odarowanie

_ęscl

o
.

w l w dziaŁk|

powzez:

montaz siłowni plenerort,ej składającej się

z7 urządzeil (osiem rodzajow

Ówlczeń),

\Ę,konanie strefy relaksu składającej się z 4 ławek' 2 stołów do gier (szachy

l

warcaby, chińczyk)'

.

wykonanie placu zabaw o charakterze Sprawnościowym, w skład którego
wchodzą 3 urządzenia,

o
.

wykonanie ogrodzenia całej strefy aktywnościz dwoma furtkami wejściowymi,
dokonanie nasadzeń 6 sz'i' drzew, wykonanie nawięrzchni w obrębie montowanych
urządzen.

Szczegółolty zakres prac do r,ł'r']<clnania określają:
otwartej strefy aktywnoŚci przy uI,
1) projekt architektonicznrl-blrdowlany pn.
',Brtdowa
B. Chrobrcgo w Jędr.zcjowie w ramach ,'Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charaktęrze wielopokoleniowym Otwarte Strefy
Akt1nyn65.i (oSA) EDYCJA 2018" _ stanowiący zaŁącznik Nr l do zapytania
cenowego,

2) przedmiar robót - stanor,t'iący zał4cznlk Nr 2 do zapytartia cenowego,
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) - stanowiąca zatącznik
Nr 3 do zapylania ceno\vogo.

2. Termin realizacji zamówienią: clo 31.10.2018 r.
3. okręs e$,amncji/Ękojmi:60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na

wykonane roboty budowlane i zamontowane urz4dzenia.

Miejski w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 33a,
28-300 Jędrzejów pokój 12, I piętro (sekretariat)'

4' Miejsce i tęrmin złoże{ria ofe$y: Urząd,

12.09.2018 r. (środa)do godz. 12W

/

godz. 13@ , Urząd Miejski w Jędrzejowie,
sala konferencyjna Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej.

5. Termin i miejqce otwarcia of.ert:72.09.2018 r.,

6.

Warunki płatności:przelew llłl wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie
3 0 dni o d daty otrzy m.ania p]- lez Zamawiające go faktury/rachunku.

7. osoba upowamiona do kontaktu z wykonawcami: Marta Pędzik-Prawda.

8' Sposób przyqotowania ofertv:

ofertę na|eŻy sporządziÓ w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu oferty
stanor,viącym załqcznik Nr 4 do niniejszego zapytania i przesłać na adres:
I'Irząd Miejski w Jędrzcjowie, ul. 11 Listopada 33a, 28

OFERTA
9.

N/

- 300 Jędrzejów

z dopiskiem:

,,Budowę otwartej Strely Aktywnościpuyul. Bolesława Chrobrego
w Jędrzejowie''.

Kr}terium oceny ofert: cen:t l00 oń.

Z wykonawcą, którego

of-erta zostanie vzrrana

za najkorzystniejsz4, zostanie podpisana

umowa' ktorej wzór stanou{ z.nłqcznik Nr
i miejsce podpisania umowy zostanie wskazany przez zamauliaj4cego.

1

O.Termin zw-iąz ania

z

ofert4,.

5 clo niniejszego zapytania, Dokładny termin

.3

0 d ni.

Bieg terminuzwiązaniaz ofertąrcZpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zał'qcznlkl:

"
2'
3.
4.
1

5.

Projekt architektoniczno-bLrdor,vlany.
Przedrniar robót.

STWiOR

Formularz

ofeĄ.

Wzćlr umowy.
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