Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Kobyłka, dnia 26.04.2021r.

Konkurs ofert nr WI.7021.4.5.2021
Przygotowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Nadarzyn wraz z
wykonaniem dojścia i ogrodzenia bez podmurówki
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1,05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663,
II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert – wartość zamówienia nie przekracza
kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie terenu pod plac zabaw wraz
z wykonaniem dojścia od ul. Nadarzyn oraz ogrodzenia bez podmurówki.
2. Teren pod plac zabaw stanowią działki 80/12, 85/10, 86/8, 86/5 w obrębie 38
zgodnie z załącznikiem nr 1 – rysunek poglądowy;
3. Przedmiot w zamówienia został podzielony na zadania:
1) Oczyszczenie terenu:
a. usunięcie 2 fragmentów starego ogrodzenia po 10 metrów każdy;
b. oczyszczenie obszaru poprzez usunięcie krzewów i innej roślinności
z obszaru około 2490 m2.
2) Wykonanie trawnika;
a. usunięcie 10 cm warstwy humusu (korytowanie);
b. wysypanie 30 cm ziemi pod trawnik na obszarze około 1923 m3 (patrz zał.
nr 1 obszar „trawnik”);
c. wykonanie trawników dywanowych na gruncie siewem wraz
z nawożeniem na obszarze 1923 m3.
3) Wykonanie podłoża pod plac zabaw (patrz zał. nr 1 – obszar „podłoże pod plac
zabaw”) powierzchnia: 567 m2:
a. korytowanie na głębokość 20 cm;
b. ułożenie obrzeży betonowych 30 x 6 mm oddzielających podłoże pod plac
zabaw od trawy – 96 mb;
c. wyłożenie koryta geowłókniną, uniemożliwiającą mieszanie się piasku
z ziemią;
d. wykonanie warstwy bezpiecznej pod urządzenia zabawowe o grubości 40
cm z piasku przeznaczonego na place zabaw (piasek płukany – wielkość
ziaren 0,2 – 2 mm).
4) Wykonanie dojścia do terenu placu zabaw od ul. Nadarzyn (patrz zał. nr 1)długość chodnika około 91 mb, szerokość 1,5 m:

5)

4.

5.
6.
7.

a. dostosowanie rzędnej terenu tak, aby powstały chodnik był 5 cm ponad
poziomem trawnika opisanego w punkcie 2) „Wykonanie trawnika” –
usunięcie warstwy humusu oraz uzupełnienie piaskiem zagęszczonym
(około 15 cm);
b. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm
ułożenie obrzeży betonowych 30x6 na podsypce cementowo – piaskowej
o grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
c. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) 6 cm na
podsypce cementowo piaskowej o gr. 5 cm.
Wykonanie ogrodzenia (patrz zał. nr 1) – długość ogrodzenia (w tym brama
i furtka) – 142 mb:
a. wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych 3D 4mm
o kolorze RAL 6005 i wysokości 1,2 m, słupki osadzone w betonie;
b. wykonanie bramy dwuskrzydłowej o szerokości 3,0 – 3,5 m oraz furtki
o szerokości 1,0 – 1,5 m.
W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia oraz gęstym
zakrzewieniem terenu przeznaczonego do przygotowania konieczna jest wizja
w terenie przed złożeniem oferty.
Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia
Wykonawca.
Obsługę geodezyjną celem wytyczenia linii ogrodzenia (zgodnie z załącznikiem nr
1) zapewnia Wykonawca.
Wszelkie prace zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, ustawą Prawo
Budowlane, normą PN-EN 1176.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Wykonawca składając ofertę powinien wykazać co najmniej dwie roboty budowlane
tożsame z przedmiotem zamówienia.

III.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia 40 dni od dnia podpisania umowy.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail;
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz załącznikami (w formacie skanu bądź zdjęcia) należy przesłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl
do dnia 04.05.2021 r. do godziny. 14:00, otwarcie ofert nastąpi 04.05.2021 r.
o godzinie 14:15.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - łączna
cena brutto – 100 %;
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje umieszczając protokół
z otwarcia ofert na stronie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania
przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zleceń (zamówień uzupełniających)
do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych
usług.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Daniel Komuda tel. 22 760 7031 e-mail: daniel.komuda@kobylka.pl
X. ZAŁĄCZNIKI
1. załącznik nr 1 do KO WI.7021.4.5.2021 – rysunek poglądowy;
2. załącznik nr 2 do KO WI.7021.4.5.2021 – formularz ofertowy;
3. załącznik nr 3 do KO WI.7021.4.5.2021 – informacja RODO.

