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Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E
1. Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na „Zakup, dostawa i montaż piramidy
linowej  na  osiedlu  „Judzianka”,ul.  Działowa  1  w  Hajnówce  wraz  z  wykonaniem  nawierzchni
bezpiecznej darniowej pod urządzeniem oraz wokół urządzenia o powierzchni około 225 m2 .
Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa,  rozładunek,  montaż  piramidy linowej  wraz z ułożeniem
nawierzchni  trawiastej  na  placu  szkoły  podst,  Nr  3,  ul.  Działowa  1  w  Hajnówce.  Piramida
przeznaczona jest dla dzieci w grupie wiekowej 5-14 lat. 
Projektowane  zagospodarowanie  terenu  obejmie  urządzenie  miejsca  do  ćwiczeń  ruchowych  na
powietrzu – poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym -montaż piramidy
linowej wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z darni pod urządzeniem oraz wokół strefy
bezpiecznej (o powierzchni około 225m 2 ).
Piramida linowa zostanie wbudowana w części północno-zachodniej działki - pomiędzy istniejącym
budynkiem gospodarczym, a ogrodzeniem działki (jak pokazano w części graficznej na projekcie
zagospodarowania  terenu).  Planuje  się  umieszczenie  w/w  urządzenia  w  odległości  7,00m  od
istniejącego budynku gospodarczego, oraz w odległości 26,00 m od linii rozgraniczającej działkę
z pasem drogowym drogi gminnej ul. Działowej.
W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) dostawy, rozładunku i montażu fabrycznie nowej piramidy linowej oraz ułożenia nawierzchni
trawiastej pod urządzeniem oraz wokół urządzenia.
b) udzielenia na dostarczone i zamontowane elementy stanowiące przedmiot zamówienia  gwarancji
jakości  na  okres  minimum  36  miesięcy,  na  maszt  urządzenia  72  miesiące.  Gwarancja  jakości
liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego przedmiotu zamówienia.
c)  W  ramach  udzielonej  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  usuwania  usterek
i wykonania  czynności  naprawczych  niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w terminie  do  5  dni
kalendarzowych od ich zgłoszenia.
d)  Zamawiający  wymaga  przedstawienia  wraz  z  ofertą  karty  produktowej  proponowanego
urządzenia zabawowego. Karta powinna zawierać wizualizację, wymiary oraz opis techniczny.
e) Zamawiający wymaga,  aby proponowana nawierzchnia bezpieczna  trawiasta  była  wykonana
z trawy w rolkach ułożona na przygotowanym gruncie, na warstwie 5 cm żyznej ziemi.
f) Zamawiający wymaga aby urządzenie zabawowe posiadało certyfikat na zgodność z normami:
PN  EN  1176-1:2009,  PN  EN  1176-11:2014-11wydany  w  systemie  akredytowanym  przez
Państwowe  Centrum  Akredytacji  lub  krajowej  jednostki  akredytującej  pozostałych  państw
członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
(WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru
rynku,  odnoszące  się  do  warunków  wprowadzania  produktów  do  obrotu  i  uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 339/93.
g)  Montaż piramidy linowej oraz wykonanie fundamentów należy bezwzględnie wykonać według
instrukcji montażu producenta. Wykonawca wykona fundamenty na głębokość 0,7–1,1 mX.
h) Konstrukcja piramidy: 
Głównym elementem piramidy jest słup stalowy( maszt) o wysokości 4,5mX i średnicy 139,7 mm X.

Konstrukcję  linową  tworzy  sześć  lin  głównych  zakotwiczonych  za  pomocą  śrub  rzymskich
ocynkowanych  ogniowo,  umożliwiających  korekcję  naciągu.  Pomiędzy  sąsiadującymi  linami
nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych; dodatkową atrakcją są linowe płaszczyzny poziome



na wysokości 1,0mX. i  2,5 mX. .  Sieć wykonana jest z liny propylenowej wzmocnionej strunami
stalowymi  ocynkowanymi  galwanicznie.  Średnica  lin  16mm.  Elementy  łączące  liny  ze  sobą
wykonane  są z  tworzywa sztucznego,  stali  nierdzewnej  i  aluminium.  Elementy  łączące  liny  ze
słupem wykonane są ze stali nierdzewnej. Wymiary piramidy linowej: 

 długość: 8,0m X,
 szerokość: 8,0 m X,
 wysokość: 4,5 m X,
 przestrzeń minimalna: okrąg o średnicy : 9,6 m X,
 wysokość swobodnego upadku: niższa lub równa 1 m,
 głębokość posadowienia: 0,7 m X,
 całkowita długość liny 320m X,
 kolor: 

- piramida: liny czerwone, łączniki żółte lub inne.
-płaszczyzny i komin w piramidzie: liny niebieskie, łączniki żółte lub inne
i) nawierzchnia pod urządzeniem oraz w bezpośrednim otoczeniu o łącznej powierzchni ok.225m2.
Nawierzchni trawiasta z trawy rolowanej na przygotowywanym podłożu to jest: wybrane podłoże
na głębokość ok. 10cm i oczyszczone z kamieni, korzeni itp. , nawieziona zienia urodzajna warstwą
ok.0,05m, wyrównana. Rozłożona warstwa trawy rolowanej.
UWAGA:
 X – Tolerancja w zakresie wymiarów konstrukcji i elementów piramidy linowej wynosi(+/-) 5%.  

j) przykładowe rysunki:



2. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
    a) pożądany termin wykonania: od podpisania umowy do 31.08.2018 r.
    b) okres gwarancji: 3 lata gwarancji oraz 3 lat rękojmi na przedmiot umowy tj. na wykonane roboty
i wbudowane materiały. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
    c) warunki płatności: przelewem - 21 dni od otrzymania faktury.
3. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu
    zamówienia: Marta Wilson – Trochimczyk 856823519, gkm@hajnowka.pl
4. Kryteria oceny ofert: :   najniższa cena.
5. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia, i in.; lista dokumentów, które
należy dołączyć do oferty):
    a)  Zamawiający  wymaga  kompleksowej  realizacji  przedmiotu  zamówienia  tj.  w  szczególności
dostarczenia  przez  Wykonawcę  zakupionych  towarów  własnym  transportem,  łącznie  z  rozładowaniem,
rozpakowaniem, montażem na własny koszt i własne ryzyko, w godzinach i dniach pracy Zamawiającego,
    b) Wykonawca ponosi ewentualne koszty przedmiarów, ewentualnej niezbędnej dokumentacji, zezwoleń,
prac ziemnych, ciężkiego sprzętu, materiałów, fundamentowania, uprzątnięcia terenu.
    c) wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie
może być wcześniej używana oraz powinny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa,
6. Wzór umowy lub istotne postanowienia, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest  forma
pisemna umowy)  - w załączeniu do zapytania.
7.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  sposobu  oraz  formy  jego
wniesienia (jeżeli jest wymagane) -  brak
8.  Cena  ofertowa  powinna  zawierać  w  sobie:  cena  powinna  zawierać  wszystkie  koszta  związane
z wykonaniem zamówienia. 
9. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.
10. Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta
Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul.  A. Zina 1, pok. nr 219. lub przesłać faksem (nr 85 674 37 46), albo drogą
elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).
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