Oznaczenie sprawy: PGO. 271.14.2012

Załącznik Nr 1 do SIWZ

___________________________________________________
(Imię i nazwisko)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(adres wykonawcy)
___________________________________________________
(Tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

„Utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy Pilchowice”

Utrzymanie placów zabaw w tym: koszenie trawników, wymiana piasku w piaskownicy, drobne naprawy urządzeń zabawowych, naprawa tablic,
wyrównywanie całości nawierzchni placu zabaw zwłaszcza pod urządzeniami zabawowymi, utrzymanie czystości.

Tabela nr 1.
Nazwa zadania
Lp.
1
1.

2.

3.

2

Lokalizacja
zabaw

placu Powierzchnia placu Cena
zabaw/piaskownicy jednostkowa
netto
w m2
4
5

3
Pilchowice,
Koszenie
ul. Strażaków
trawników:
Stanica, ul. Sportowa
• Wartość netto
i brutto za 3-krotne Żernica,
koszenie placu
ul. Szafranka
zabaw w okresie
Wilcza, ul. Grzonki
objętym umową
Kuźnia Nieborowska
ul. Kasztanowa
Leboszowice,
ul. Smolnicka
Pilchowice,
Wymiana piasku
ul. Strażaków
w piaskownicy:
Stanica,
• Wartość netto
i brutto za 2-krotną ul. Sportowa
wymianę piasku
w piaskownicy na
głębokość 20 cm
Wilcza, ul. Grzonki
w okresie objętym
Leboszowice,
umową
ul. Smolnicka
Utrzymanie
czystości:
• Wartość netto
i brutto za usługę
wykonaną nie
rzadziej aniżeli raz
w tygodniu
w okresie objętym
umową

Pilchowice,
ul. Strażaków
Stanica, ul. Sportowa
Żernica,
ul. Szafranka
Wilcza, ul. Grzonki
Kuźnia Nieborowska
ul. Kasztanowa
Leboszowice,
ul. Smolnicka

Wartość
netto
6

Podatek VAT

7

3.000
2.400
1.800
1.200
900
1.200
4
3
3
3
20
1,2
9
3.000
2.40
1.80
1.200
900
1.200
Razem:

Wartość brutto

8

Tabela nr 2. Drobne naprawy placów zabaw
Wyszczególnienie elementów oraz prac naprawczych i
zabezpieczających

Jednostka miary
1 naprawy

Przewidywana ilość
napraw
w okresie 1 roku

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto zł *)

Podatek VAT

Wartość brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Wymiana łańcuchów w pomoście
ruchomym, w łańcuchu
wspinaczkowym, przeplotni
łańcuchowej, przeplotni z opon
Wymiana lub uzupełnienie poręczy w
pomoście ruchomym i stałym i innych
elementów wykonanych z drewna
okrągłego Ø 10 cm oraz Ø 12 cm
Wymiana lub uzupełnienie szczebli w
drabinkach (drewno okrągłe Ø 5 cm)
Wymiana lub uzupełnienie szczebli w
pomoście ruchomym i innych
elementów wykonanych z drewna
okrągłego Ø 8 cm
Wymiana lub uzupełnienie połowizn
drewnianych Ø 10cm (np. belek
bocznych w drabinkach)
Wymiana lub uzupełnienie połowizn
drewnianych, Ø 10 cm i Ø 12 cm w
ściankach bocznych, podestach wież,
pomostach trapach i innych
urządzeniach
Uzupełnienie pokryć dachowych
szałasów i wież oraz innych
elementów wykonanych z połowizn
drewnianych Ø 8 cm
Montaż zaślepek plastykowych
otworów śrubowych
Wymiana sznura zbrojonego
Dokręcanie desek
Wymiana lub uzupełnienie płotków
ozdobnych (w wieżach i trapach)
Wymiana lub uzupełnieni belek

1 mb

2

1 mb

1

1 mb

15

1 mb

1

1 mb

20

1 mb

20

1 szt

30

1 szt

100

1 mb
1 szt.

100

1 szt.

5,0

1m

1,0

Lp.

2

3
4

5

6

7

8
9
10

11
12

13
14
15

łączących słupy
Wymiana drążków w drabince
ukośnej
Usuwanie drzazg i zadziorów
Uzupełnienie piasku pod urządzeniami
zabawowymi

1 szt.

5,0

1m2

50

1m2

50

16

Usunięcie samosiewów

1 szt.

50

18

Wymiana desek gr. 3,0 cm

1 mb

2,0

Wymiana desek gr. 3,5 cm

1 mb

2,0

19

Wymiana desek gr. 4 cm

1 mb

2,0

20

Wymiana desek gr. 5 cm

1 mb

2,0

21

Wymiana lub uzupełnienie kantówek
1 mb

2,0

1 mb

2,0

1 mb

2,0

1 mb

5,0

1 mb

5,0

1 szt.

5,0

1 szt.

7

1 m2

50

1 szt.

5,0

1 szt.

5,0

5,5 x 4,5 cm
22

Wymiana lub uzupełnienie kantówek
6,5 x 4,0 cm

23

Wymiana lub uzupełnienie kantówek
9,5 x 9,5 cm

24
25
26
27

28

29
30

Wymiana okrąglaków Ø 12 cm
drewnianych,
Wymiana desek gr. 4 cm
Zakup (wykonanie) i montaż tablicy z
regulaminem - wolnostojąca
Zakup (wykonanie) części napisowej
tablicy z regulaminem i montaż na
zestawie zabawowym
Malowanie elementów
drewnochronem
i farbami akrylowymi
Ostateczny demontaż całego zestawu
zabawowego
Demontaż elementu – urządzenia
stanowiącego część zestawu
zabawowego z przystosowaniem
zestawu do bezpiecznego

31

32

33

34

użytkowania w stanie niekompletnym.
Demontaż pojedynczych,
samodzielnych urządzeń zabawowych
np. bujaczek sprężynowy, huśtawka
„ważka” z uporządkowaniem terenu
po demontażu.
Montaż pojedynczych elementów
(uchwyty, barierki)
Montaż pojedynczych, samodzielnych
urządzeń zabawowych np. bujaczek
sprężynowy, huśtawka ważka
Naprawa ogrodzenia drewnianego
h – 60 cm

1 szt.

5,0

1 szt.

10,0

1 szt.
1 mb

1
Razem:

*Zasada kalkulacji cen jednostkowych: ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów napraw powinny obejmować zarówno koszty robocizny, jak i koszty wszystkich użytych
do naprawy materiałów i sprzętu.
* liczby wpisane w kolumnie 4 stanowią szacunkową średnią ilość napraw sprzętu zabawowego.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (suma tabel 1 i 2) za cenę
Netto …………………………….. + podatek VAT …………………………………………..(brutto)
(słownie brutto…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
a) Ceny wpisane w kolumnie 5 stanowić będą podstawę do rozliczeń z Wykonawcą po podpisaniu umowy
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: zgodnie z p-tem 7 ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Oferujemy na wykonanie zamówienia gwarancję i rękojmię: zgodnie z postawieniami umowy (Zał. Nr 4 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia).
Oświadczamy, że:
Załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy – Zał. Nr 4, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy
Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Pozostałe oświadczenia:
Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;
Integralną część oferty stanowią:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….

_____________________________
Data i miejscowość
*) – niepotrzebne skreślić

______________________________
imię i nazwisko

__________________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

