
 1 

 

Zaproszenie do składania Ofert 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy 

ul. Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia Oferty na 

wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kampinoskiej 14 w Gdańsku. 

 

I. Przedmiot Zamówienia 

Szczegółowy zakres prac opisany został w szczegółowym opisie Przedmiotu Zamówienia  

załączonym do Zaproszenia i przedmiarach. 

 

II. Warunki Oferty  
Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do 

składania Ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy 

ul. Kampinoskiej 14 w Gdańsku”. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podpisania 

Oferty przez pełnomocnika do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo z podpisami 

notarialnie poświadczonymi.  

 

III. Miejsce i termin składania Ofert: 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Motława spółka z o.o. Gdańsk ul. Królikarnia 13 w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 10.07.2017 r. do godz. 10:00 (liczy się data i godzina wpływu do 

Zamawiającego) 
2.   Złożone Oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 10.07.2017 r.  

o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Królikarnia 13, w pokoju 

konferencyjnym, położonym na parterze, w obecności przedstawicieli Wykonawców, 

którzy zechcą wziąć udział w otwarciu Ofert.  

3.    Niezwłocznie po otwarciu Ofert Zamawiający przeczyta informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli Oferty w terminie; 

c) ceny / terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia / okresu gwarancji zawartych w 

Ofertach. 

4. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez otwierania.  
5. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert w celu umożliwienia 

Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych Ofertach otrzymanych od 

Zamawiającego wyjaśnień, albo uzupełnień dotyczących przedmiotu zamówienia. 
6. Przedłużenie terminu składania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
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IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 

1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji pisemnie, drogą elektroniczną lub 

faksem. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do 

składania Ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania Ofert.  

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał Zapytanie do składania Ofert, bez ujawniania źródła zapytań a jeżeli Zapytanie do 

składania Ofert jest udostępnione na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są Anna 

Kuropatwa i Dariusz Gajewski, (58) 320-37-48, fax. (58) 301-96-93, adres e-mail: 

biuro@tbsmotlawa.pl w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Zapytania do składania Ofert, a 

treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

 
IV. Warunki Zamawiającego  
Prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej i posiadanie uprawnień w zakresie 

wykonywania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym Zaproszeniem do składania 

Ofert.  

 
V. Kryteria oceny Ofert i ich znaczenia 
          Cena   - 100%  

 

VI. Unieważnienie postępowania, Niedokonanie wyboru Oferty, odrzucenie Oferty 
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania, nie 

później niż do dnia wyboru Wykonawcy 

2. Zamawiający może odstąpić od dokonania wyboru Oferty.  

3. Zamawiający odrzuci Ofertę, która wpłynęła po terminie zakreślonym do składania 

Ofert, lub Oferta zawiera inne braki formalne 

 

VII. Środki ochrony prawnej  
Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. 

 

VIII. Zawarcie Umowy  
1. Zamawiający zawiera Umowę w terminie maksymalnie 5 dni od dnia zawiadomienia o 

wyborze Oferty najkorzystniejszej. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy 

Zamawiający może wybrać Ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych Ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 

IX. Uwagi dodatkowe: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych, wariantowych. 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia max 2 tygodnie licząc od dnia przekazania 

frontu robót. 



 3 

3. Zaproszenie do składania Ofert zostaje zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego www.tbsmotlawa.pl  i skierowane do wybranych Wykonawców 

4. Informacje o wyborze Wykonawcy, o unieważnieniu postępowania, o niedokonaniu 

wyboru Oferty, o odrzuceniu Oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego i tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego Oferty w formie pisemnej. 

 

Załączniki:  
1. Załącznik Nr 1 – Wzór Oferty  

2. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia 

3. Załącznik Nr 3 – Przedmiar robót 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert 

 

........................ dnia..................... 

 

........................................... 

nazwa i adres (pieczątka firmowa) 

adres e-mail:…………………… 

NIP ……………………………. 

Nr Rejestru ……………………. 

PESEL ………………………………………………. 
(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)  

Adres zamieszkania ………………………………… 
(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)  

 

Wykonawcy/Wykonawców** 

 

 

     OFERTA  

                                                                         A d r e s a t: 

 

                                                                 Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

                                                                                             „Motława” Spółka z o.o. 

                                                                                    80-744 Gdańsk ul. Królikarnia 13 

                                                                    

                                    

W nawiązaniu do Zaproszenia do składania Ofert na wykonanie ogrodzenia placu zabaw 

przy ul. Kampinoskiej 14 w Gdańsku. 

 

1) Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w Zaproszeniu do składania 

Ofert, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej Oferty za 

wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

wartość netto ....................................................................................................................... zł, 

 

(słownie złotych netto: ...........................................................................................................),  

podatek VAT w kwocie: ………………………. zł 

wartość brutto: ..............................................zł 

słownie złotych brutto:     

......................................................................................................................................................... 

 

2) Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie …………..(max 2) tygodnie licząc 

od dnia przekazania frontu robót. 

3) Faktura VAT będzie regulowana w terminie 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT. 
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Wynagrodzenie za wykonane roboty należy przelać na rachunek bankowy powiązany z 

prowadzoną działalnością tj. ……………………………………………….. 

4) Udzielamy  ………..…… (min 3 lat) letniego okresu gwarancyjnego i rękojmi, licząc od dnia 

następnego po dniu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia (bez wykrycia wad lub 

usterek)  

5)  Jesteśmy firmą, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co pozwoli nam w 

momencie uzyskania zamówienia, na jego zrealizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6) Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami. Do dokumentów w tym „Zaproszeniu do 

składania Ofert”, nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w przypadku 

wyboru naszej Oferty.  

7) Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty stawek i cen 

wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 pokrywa 

wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia (włączając w to zobowiązania związane z 

dostawą dóbr, materiałów i robót związanych z zamówieniem), a także wszystko, co może być 

konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia przedmiotu zamówienia zgodnie z 

„Zaproszeniem do składania Ofert” oraz prawem budowlanym wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

8) Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami 

9) Oświadczamy, że  

• w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną, 

• uważamy się za związanych Ofertą, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się 

do podpisania Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

* niepotrzebne należy wykreślić 

**dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

a) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy 

b) kosztorys ofertowy 

 

 

 

 

.................................................................................. 

(Data, podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)            
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Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ulicy 

Kampinoskiej w Gdańsku 

1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania ogrodzenia placu zabaw w Gdańsku przy ul. Kampinoska 14. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ogrodzenia placu zabaw. 
 
1.4.Okreslenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych. 
 
Wysokość ogrodzenia - odległość miedzy poziomem terenu a najwyższym punktem 
ogrodzenia. 
Słupki ogrodzenia – prefabrykowane,  
Przęsła ogrodzenia – prefabrykowane,  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 

 

2.1.Ogrodzenie 

− słupki ogrodzeniowe z rury kwadratowej 40x40 mm, wys. 1200mm + długość dla osadzenia 
w fundamencie (w zależności od rodzaju fundamentu i sposobu osadzenia), ocynkowane i 
malowane w kolorze zielonym RAL 6005, zamknięte zaślepką plastikową, 
- przęsła prefabrykowane betonowe jako podmurówka ogrodzenia. (wg załączonych zdjęć), 
- łączniki prefabrykowane betonowe do podmurówki, 
− przęsła ogrodzeniowe prefabrykowane np. z prętów Ø5mm ocynkowane i malowane w 
kolorze zielonym RAL 6005, zakończonych bezpiecznie bez wystających prętów. (przykłady 
załączone na poniższych zdjęciach), 
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− 1 furtkę szer. 1m w świetle, rama konstrukcyjna z rury stalowej 40x28mm, wypełnienie jak 
przęsło, wyposażona w zamek z klamką, samozamykająca, ocynkowaną i malowana w 
kolorze zielonym RAL 6005 
− akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki itp.) 
− piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
 
Przykładowe typy ogrodzeń z bezpiecznym zakończeniem górnej krawędzi ogrodzenia, 
wykończonej na gładko 
 
 
Typ 1 

 
 
 
Typ 2 

 
 
 

Schemat budowy ogrodzenia 
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2.2. Fundamenty słupków 
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2.2.1. Fundamenty betonowe prefabrykowane 25x25x90 cm lub beton B-25 na fundamenty 
słupków ogrodzenia 
 
2.2.2. Stopy betonowe (25x25x90) 

Alternatywa dla fundamentów prefabrykowanych mogą być stopy betonowe wykonane „na 
mokro”. 
Beton na stopy: 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250; 
- klasa betonu B25; 
- stopień mrozoodporności - W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 
- woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
 
3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Montaż ślusarki stalowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi, taki jak: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka kątowa z 
tarczami do ciecia i szlifowania stali, pędzle, papier ścierny, młotek murarski, poziomica 
długości 2,0 m, elektryczny młot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu 
oraz podłoży ceglanych i betonowych, elektro-wkrętarka. 
 
4. Transport i składowanie 

 

4.1.Ogólne wymagania 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 
 
4.2.Elementy ogrodzenia 

Elementy ogrodzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, 
zawilgoceniem 
 
5. Wykonanie robót 

 

5.1.Wykonanie ogrodzenia 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w 
terenie na podstawie załączonych szkiców lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 
- wykonanie dołów pod słupki z podsypką piaskową; 
- osadzenie fundamentów prefabrykowanych lub wykonanie fundamentów betonowych pod 
słupki; 
- ustawienie słupków 
- montaż podmurówki – prefabrykatu wraz z łącznikami podmurówki 
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- montaż paneli 
- montaż furtki. 
5.2.Wykonanie dołów pod słupki 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów 
słupka, a głębokość od 1,0 do 1,1 m. Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, 
bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych. 
Należy dążyć, aby odległości miedzy słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich 
odcinkach ogrodzenia. 
 
5.3.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli nie wykorzystano gotowych fundamentów prefabrykowanych, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić 
otwór mieszanka betonowa. Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym 
osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest 
niższa od 10°C - po 14 dniach. 
 
5.4.Ustawienie słupków 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 
powinny mieć zabezpieczony górny otwór rury. 
 
5.5.Montaż paneli ogrodzeniowych i furtek 

Panele i furtki należy montować na przygotowanych złączach za pomocą śrub. Przed 
zamontowaniem na stałe przęsło należy wypoziomować i przytwierdzić montażowo. 
 
5.6. Szkic ogrodzenia, lokalizacja, zdjęcia terenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogrodzenie placu zabaw w terenie 
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Przykładowe rozmieszczenie słupków i paneli placu zabaw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plac zabaw do ogrodzenia, układ terenu 
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6. Kontrola jakości robót 

 

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 
materiałów. 
 
6.2.Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.2.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa bądź innymi uzgodnieniami 
(lokalizacja, wymiary), 
b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2, 
c) poprawność posadowienia fundamentów prefabrykowanych lub wykonania fundamentów 
„na mokro” pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
d) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.4; 
e) prawidłowość montażu paneli ogrodzeniowych i furtek 
 
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, 
które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
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7. Obmiar robót 

 

Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb. 
 
8. Odbiór robót 

 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 
 
9. Podstawa płatności 

 

Zgodnie z umową z Zamawiającym 
 
10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 
badania 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe cienkie z polietylen 
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
 
10.2.Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami), 



Ogrodzenie placu zabaw Kampinoska 14.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 2-01
0707-03

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla
fundamentów słupków ogrodzenia

m3

15 m3 15.000

RAZEM 15.000

2 KNR 2-23
0401-01

Ogrodzenie placu zabaw z paneli zgrzewanych wysokości 1m, cokoły z paneli be-
tonowych  jako zabezpieczenie przed psami i dzikami

m

72.5 m 72.500

RAZEM 72.500

3 KNR 2-02
1808-02

Furtka do placu zabaw kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31467 Użytkownik: TBS


