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Zamawiający:
Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7. 28-313 Imielno

Imielno, 26,06.2014r,

Z"mó\,"'ienic pn.:
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Bełk, w ramach projektu współfinansowanego z programu
"Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014r,"

Opis i zakres:
Kody CPV 45100000-8.45112723-9.37535200-9

1. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wszelkimi
kosztami, w tym m,in,: dostarczenia, załadunku. rozładunku przedmiotu umowy. ubezpieczenia
transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, zgodnie
z załączonymi do Zapytania ofertowego: opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w
placówkach oświatowych, Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty.
certyfikaty. świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem,
Wyposażenie placu zabaw zaprojektowano w oparciu o katalog firmy CROQUET s.c, Andrzej
Cieślawski. Adam Wronecki. Można zastosować urządzenia równoważne, spełniające parametry
użytkowe. funkcjonalne i bezpieczeństwa,
Wszelkie użycie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu
przedmiotu zamówienia słuzy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych (prosimy
traktować jako informację uściślającą), Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. co do ich jakości i docelowego przeznaczenia. oraz spełnianych funkcji i walorów
użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry urządzenia wskazanego z nazwy,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowazne opisywanym przez Zamawiającego. jest
obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy. spełniają wymagania określone przez
zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Miejscem dostawy i montażu Jest wskazany na załączniku graficznym teren: dz. nr ewid. 101 położona
w miejscowości Bełk. gm, Imielno,

2, Termin realizacji zamówienia: do 29.08.2014r.

3, Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

4, Sposób składania ofert.
Oferty nalezy składać w formie pisemnej na adres:
Gmina Imielno. ul. Cmentarna 7. 28-313 Imielno

na formularzy ofertowym udostepnionym przez Zamawiającego jako załącznik do postepowania,
Do formularza należy załączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej opracowany zgodnie z
załączonym przedmiarem robót.

5 Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 04.07,2014r. do godz. 15.00

Rozstrzv1!.niecic ofCI1nastapi \\' tenllinic 14 dni robocz\'ch.

6.Warunki płatności: Przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury/ rachunku,

7.Kryteria wyboru: 100% cena

8.Szczegółowe informacje: Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zamówienia można
uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego hU ://www.biimielno.akces et.net w zakładce
Zapytania Ofertowe. telefonicznie pod numerem 041 385 12 10 wew, 4~ ' osobiście w siedzibie
Zamawiającego. WO .T G .vll Ny
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