
ROZEZNANIE RYNKU

I. ADRES I NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO
Aleksandra Drozd, Aneta Maj wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej  pod  firmą  „Przedszkole  Niepubliczne  Zacisze  s.c.  A,Maj,  A.Drozd”  adres  do
doręczeń: ul. Cicha 8 (20 - 078 Lublin), NIP: 7123230586, REGON: 060683311

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie jest prowadzone w trybie rozeznania rynku.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni placu zabaw z płyty gumowej   zgodnie
z najnowszą unijną normą PN-EN 1177:2018  na istniejącym placu zabaw.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie ok. 200 mkw nowej bezpiecznej nawierzchni placu zabaw, w tym 120mkw
z   płyty  gumowej   zgodnie  z najnowszą  unijnąnormą  PN-EN  1177:2018  na
istniejącym placu zabaw oraz 80 mkw piaszczysto-trawiastej.

Nawierzchnia  powinna  być  odporna  na  działanie  czynników  zewnętrznych  i  na
uszkodzenia  mechaniczne,  miękka  i  bezpieczna  w razie  upadku,  wibroizolacyjna,
wodoprzepuszczalna, antypoślizgowa, dostępna w kilku wariantach kolorystycznych
(do  wyboru  przez  zamawiającego)  i  o  różnych  wymiarach,  tak  pod  względem
długości, szerokości,  atest PZH.
Do  wykonania  około  120mkw  nawierzchni,  wykończonej  obrzeżem  wraz  z
przygotowaniem  właściwej podbudowy wymaganej przez producenta(około 20cm)
W zakresie wykonawcy wybranie istniejącej nawierzchni oraz jej wywiezienie (ziemia,
piach), demontaż istniejącego chodnika (1,3mx 9m)  oraz zapewnienie odpowiednich
materiałów.
Wykonana nawierzchnia musi posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
kontaktu dla dzieci oraz musi być odporna na warunki atmosferyczne. 

Wymagana gwarancja na  nawierzchnię i podbudowę okres minimum 24 miesiące.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do 30.06.2020

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Aleksandra Drozd - tel. 692 881 411
Aneta Maj - tel. 603 983 994.

VII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy dostarczyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zamówienia
do  siedziby  zamawiającego  do  dnia  15.04.2020  r.  lub  drogą  mailową  na  adres:
info@przedszkolezacisze.pl

VIII. INNE INFORMACJE
Cena jest ceną ryczałtowo za cały zakres zamówienia.
Oferta jest niezbędna do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienie, nie do 
udzielenia zamówienia.



załącznik nr 1

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w ramach rozeznania
rynku   realizowanego na  podstawie  podpisanej  przez  Zamawiającego z  Województwem
Lubelskim umowy nr 406/RPLU.12.01.00-06-0061/18 z dnia 04.06.2019 r. w ramach projektu
pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc edukacji w niepublicznym integracyjnym przedszkolu
ZACISZE” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Działanie 12.1 – Edukacja przedszkolna.

I. Zamawiający

Aleksandra Drozd, Aneta Maj wspólnie prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki
cywilnej  pod  firmą  „Przedszkole  Niepubliczne  Zacisze  s.c.  A,Maj,  A.Drozd”  adres  do
doręczeń: ul. Cicha 8 (20 - 078 Lublin), NIP: 7123230586, REGON: 060683311

II. Wykonawca

nazwa/firma
siedziba (adres)
NIP
adres e-mail
numer telefonu
osoba do kontaktu

III. Oferta

Oferujemy,  zgodnie  z  wymaganiami  i  w  zakresie  określonym  w  ogłoszeniu  wykonanie
bezpiecznej  nawierzchni  placu  zabaw  w  ramach  projektu  „Utworzenie  nowych  miejsc
edukacji w niepublicznym integracyjnym przedszkolu ZACISZE” za cenę:

• wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw - ………………………. netto
(słownie: ……………………………….........), do której należy doliczyć podatek VAT w łącznej
wysokości ………………………………. (słownie),

SUMA (cena łączna w/w pozycji brutto, która zostanie porównana w ramach kryterium
oceny ofert „Cena”): …………………………………. (słownie: ……………………………...)

(UWAGA! Podając ceny jednostkowe lub ceny łączne wykonawca powinien każdorazowo
podać cenę wyrażoną zapisem cyfrowym oraz słownym. W razie rozbieżności między tymi
wartościami Zamawiający przyjmie, że prawidłową ceną jest wartość wyrażona słownie.)

...........................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)


