
ZPP.271.04.2014.U 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Wykonanie projektów budowlanych inwestycji gminnych min. 

place zabaw w Sławianowie, Górznej, Kleszczynie, Radawnicy 

Stawnicy, Zalesiu, Skicu i Świętej oraz dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej inwestycji: teren rekreacyjny w Sławianowie, 

Nowinach, Stawnicy oraz Świętej Ogrodnictwie” 

 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 ust. 8 ustawy. 

 

1.Przedmiot zamówienia  obejmuje: Wykonanie projektów budowlanych inwestycji 

gminnych min. place zabaw w Sławianowie, Górznej, Kleszczynie, Stawnicy, Zalesiu, 

Skicu i Świętej oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej inwestycji: teren 

rekreacyjny w Sławianowie, Nowinach, Stawnicy oraz Świętej Ogrodnictwie a w 

szczególności: 

a/ opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu , 

- wykonanie projektu budowlanego w formie papierowej szt. 3,  

- wykonanie projektu budowlanego w formie elektronicznej szt. 1  

-wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem( dot. tylko terenów rekreacyjnych w 

Sławianowie i   Stawnicy) 

- wizytę na miejscu inwestycji w celu uzgodnienia z Dyrektorami placówek przedszkolnych 

dokładnej lokalizacji i  specyfikacji placów zabaw 

-uczestnictwo w przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy 

-przygotowanie materiałów formalnych do złożenia w Starostwie Powiatowym w Złotowie 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót.  

-Wizualizację ( dotyczy tylko terenów rekreacyjnych w Sławianowie, Świetej, Nowinach i 

Stawnicy) 

Wyżej wymienione opracowania winny być wykoanne  zgodnie z prawem budowalnym oraz 

obowiazujacymi przepisami wykonawczymi a także obowiązującymi normami i zasadami 

Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji                     

w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - 

Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 

Projekt systemowy pt.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych   w Gminie Złotów”. 

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną w 

celu  oceny,  na  własną  odpowiedzialność,  wszelkich  czynników  

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za 



wykonanie przedmiotu zamówienia. Kontakt z Urzędem Gminy pokój nr 11 lub pod nr 

tel. 67-263-53-05   Mateusz Marciniak. 

2.Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2014 r. 

3.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę 

zawierającą cenę ryczałtową brutto, oferowaną za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4.Cena oferty ma charakter ryczałtu i powinna obejmować wszystkie 

koszty towarzyszące realizacji zamówienia. 

5.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

21.02.2014r. do godz. 15
oo

 w pokoju nr l (sekretariat). 

 

 

 

 

                                                                                                     ………………………………. 
                                                                                                                   / zamawiający/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Złotów, dnia 
          miejscowość, data 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do realizacji zadania „Wykonanie projektów budowlanych inwestycji 

gminnych min. place zabaw w Sławianowie, Górznej, Kleszczynie, Radawnicy, 

Stawnicy, Zalesiu, Skicu i Świętej oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej 

inwestycji: teren rekreacyjny w Sławianowie, Nowinach, Stawnicy oraz Świętej 

Ogrodnictwie” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… 

 ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………………………………………….zł. 

 

1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 



 

 

 

Załącznik do oferty  

„Wykonanie projektów budowlanych inwestycji gminnych min. place zabaw w 

Sławianowie, Górznej, Kleszczynie, Radwnicy, Stawnicy, Zalesiu, Skicu i Świętej oraz 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej inwestycji: teren rekreacyjny w Sławianowie, 

Nowinach, Stawnicy oraz Świętej Ogrodnictwie 

OFERTA nr 1 
Element wymiary szt. 

zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 600x300x380 1 

sprężynowiec 86x41x49 5 

piaskownica 2,4x2,4m 1 

huśtawka wagowa 3,0x0,4m 1 

huśtawka wagowa sprężynowa 2,0x0,3m 1 

ścianka wspinaczkowa 500x60x230 1 

 

OFERTA nr 2 

Element wymiary szt. 
 zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 600x300x380 1 
 sprężynowiec 86x41x49 2 
 ścianka wspinaczkowa 500x60x230 1 
 bezpieczna nawierzchnia z ogrodzeniem 200m² 1 
 OFERTA nr 3 

Element wymiary szt. 
 zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 460x300x360 1 
 sprężynowiec 86x41x49 2 
 piaskownica 2,4x2,4m 1 
 karuzela 155x155 1 
 OFERTA nr 4 

Element wymiary szt. 

Sprężynowiec 86x41x49 1 

huśtawka równoważna 3,0x0,4m 1 

ścianka wspinaczkowa 500x60x230 1 

stół z ławeczkami 115x69x230 1 

lokomotywa z 3 wagonami 4,0x5,0m 1 

samochód  3,9x5,6m 1 

bezpieczna nawierzchnia z ogrodzeniem 200m² 1 

OFERTA nr 5 

Element wymiary szt. 

zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 460x300x380 1 

sprężynowiec 86x41x49 3 

piaskownica 2,4x2,4m 1 

huśtawka wagowa 3,0x0,4m 1 

huśtawka wagowa sprężynowa 2,0x0,3m 1 

huśtawka stojąca z 2 siedziskami   1 



karuzela 155x155 1 

bezpieczna nawierzchnia z ogrodzeniem 200m² 1 

OFERTA nr 6 

Element wymiary szt. 

zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 500x360x370 1 

sprężynowiec 86x41x49 2 

sprężynowiec  141x43x78 1 

huśtawka wagowa 3,0x0,4m 1 

huśtawka stojąca z 2 siedziskami   1 

ścianka wspinaczkowa 460x250x10 1 

OFERTA nr 7 

Element wymiary szt. 

zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 500x560x370 1 

sprężynowiec 86x41x49 2 

bezpieczna nawierzchnia z ogrodzeniem 200m² 1 

 

OFERTA nr 8 

Element wymiary szt. 

zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 500x360x370 1 

sprężynowiec 86x41x49 2 

piaskownica 2,4x2,4m 1 

huśtawka stojąca z 2 siedziskami   1 

OFERTA nr 9 

Wizualizacja na podstawie istniejącego projektu ( załacznik nr.1 ) 

OFERTA nr 10 
Wizualizacja na podstawie istniejącego projektu (załącznik nr. 2) 

OFERTA nr 11 
Element placu zabaw wymiary szt. 

zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia) 500x360x370 1 

sprężynowiec 86x41x49 2 

huśtawka wagowa 3,0x0,4m 1 

huśtawka stojąca z 2 siedziskami   1 

Elementy silowni zewnetrznej   

Wioślarz  1 

Biegacz  1 

Orbitrek  1 

Elementy małej architektury   

Wita 5x4,5m 1 

Utwardzenie terenu  30m2 1 

Nasadzenie zieleni  50 

Ławki  3 

 
 
 
 
 



 
 
 

OFERTA nr 12 
Element placu zabaw wymiary szt. 

zestaw zabawowy (wieża, schody, zjeżdżalnia, 
most) 500x360x370 1 

sprężynowiec 86x41x49 2 

huśtawka wagowa 3,0x0,4m 1 

huśtawka stojąca z 2 siedziskami   1 

ścianka wspinaczkowa  1 

karuzela   

Elementy silowni zewnetrznej   

Wioślarz  1 

Biegacz  1 

Orbitrek  1 

Elementy małej architektury   

ogrodzenie 1,2x80m 1 

Ławki  3 

 
ZESTAWIENIE OFERT PROJEKTOWYCH PLACÓW ZABAW 

Nr oferty miejscowość cena projektu 

1 Sławianowo  

2 Święta  

3 Górzna  

4 Radawnica  

5 Zalesie  

6 Stawnica  

7 Kleszczyna(Skic)  

8 Kleszczyna  

9 Nowiny  

10 Święta  

11 Sławianowo  

12 Stawnica  

 
Suma                  zł brutto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


