Projekt pn. „Wsparcie- Wiedza - Sukces”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, 13.03.2015 r.

Zapytanie ofertowe
(wartość do 30 000 €)
W

związku

z

Operacyjnego
i

kompetencji

realizacją
Kapitał
w

projektu

Ludzki

2007

regionach”,

„Wsparcie-Wiedza-Sukces”
–

2013,

Działanie

9.1.

Priorytet

IX

w ramach
„Rozwój

Wyrównywanie

szans

Programu

wykształcenia
edukacyjnych

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie

do

edukacji

oraz

zmniejszenie

różnic

w

jakości

usług

edukacyjnych

zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 1 kompletu
„mobilnego miasteczka ruchu drogowego” na potrzeby projektu „Wsparcie-WiedzaSukces”.
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, ul. Żabia 1, tel./fax
34/324-62-24,

e-mail:

sp22@edukacja.czestochowa.pl

adres

strony

internetowej:

sp22.ids.czest.pl, adres strony internetowej BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl/.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem

zamówienia

jest

zakup

i

dostawa

1

kompletu

„mobilnego

miasteczka ruchu drogowego” na potrzeby projektu „Wsparcie-Wiedza-Sukces”
zgodnie z poniższą specyfikacją.
Jakiekolwiek nazwy własne użyte w specyfikacji są tylko przykładami pożądanej
przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi
Zamawiającego. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt
o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych
w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego.
Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany
wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić
w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich
parametry techniczne.
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Lp.
1.

Nazwa elementu,

Opis wymagań

parametru lub cechy
Maty gumowe

Ilość

antypoślizgowe imitujące asfalt służące do 1 komplet
tworzenia

dróg,

rond,

skrzyżowań

w

miasteczku ruchu drogowego. Maty gumowe
muszą być oznakowane znakami poziomymi
i cięte na poszczególne części składowe
miasteczka 2x1,20m. Wymiary: szerokość
2m, długość 1,20m i grubość od 5 do 8 mm.
Części składowe:
- Przejście dla pieszych- 2 szt.
- Rondo- 1 szt.
- Ścieżka- 2 szt.
- Pozostała ilość niezbędna do zbudowania
w

pełni

funkcjonalnego

i

kompletnego

miasteczka o wymiarach ok. 20 na 15
metrów
2.

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie

pionowe

musi

być

lekkie, 1 komplet

składane, łatwe w utrzymaniu czystości z
możliwością

dopinania

jednym

słupku,

zaczepy

łatwe

do

kilku

tarcza

znaków

musi

szybkiego

na

posiadać
montażu

i

demontażu. Podstawa znaku metalowa.
Parametry znaku:
1. Wysokość- min. 160cm
2. Powierzchnia tarczy- min. 26 cm
3. Słupek wykonany z materiału PCV, płyta
znaku materiał MDF lub PCV
4. Podstawa metalowa, średnica ok. 35 cm
Wykaz znaków, minimum:
A-5- skrzyżowanie dróg;
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A-7- ustąp pierwszeństwa;
A-16- przejście dla pieszych;
A-17- dzieci;
B-1- zakaz ruchu w obu kierunkach;
B-2- zakaz wjazdu;
B-9- zakaz wjazdu rowerów;
B-20- stop;
B-23- zakaz zawracania;
B-31- pierwszeństwo dla nadjeżdżających z
przeciwka;
C-12- ruch okrężny;
C13- droga dla rowerów;
D-1- droga z pierwszeństwem;
D-2- koniec drogi z pierwszeństwem;
D-3- droga jednokierunkowa;
D-5- pierwszeństwo na zwężonym odcinku
jezdni.
3.

Sygnalizator 3/2-

- sterowany automatycznie.

komorowy dla ruchu

Parametry techniczne:

kołowo-pieszego

1. Przekrój min.100mm
2.Zasilanie

-

prąd

stały

1 szt.

[akumulator

min.12V]
3. Żarówka LED min. 3W,
4. Mini. Zakres temperatury pracy - 20 do
+60°C
5. Odporny na zakłócenia
6. Sygnalizator w obudowie plastikowej
7. Akumulator w obudowie metalowej
8. Wysokość sygnalizatora- min. 160cm
4.

Rowerowy tor

drewniany,

zabezpieczony

przed 1 zestaw

przeszkód

zniszczeniem preparatem drewnochronnym.
W skład zestawu wchodzi min.:
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- łezka
- ósemka
- rynna
- slalom z ograniczeniem
- slalom kółkowy (tzw. Żmijka)
5.

Gwarancja

Minimum 5 lat

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.
Wszystkie

części

doposażenia

muszą

gwarantować

pełną

funkcjonalność

„mobilnego miasteczka ruchu drogowego” i być ze sobą w pełni kompatybilne.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za jakość świadczonej
usługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego

i

sprawnego

wykonania

przedmiotu

umowy oraz do bieżącej współpracy ze Zleceniodawcą na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy.
4. Dostarczenia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkoły Podstawowej nr
22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, ul. Żabia 1.
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy
5. Kryteria wyboru oferty
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie całkowita cena ryczałtowa
brutto – 100%. Oferty oceniane będą według wzoru
Cn
Cb

X

100%
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Gdzie:

Cn – cena najniższa;
Cb – cena oferty badanej;
P – całkowita liczba punktów.
Oferta,

która

uzyska

najwyższą

liczbę

punktów

zostanie

uznana

za

ofertę

najkorzystniejszą.
6. Składanie ofert:
Ofertę cenową na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania, należy złożyć do dnia 23.03.2015 r. do godziny 9:00 w jednej z niżej
wymienionych form:


pisemnej w Szkole Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie, ul.
Żabia 1 42-202 Częstochowa, Sekretariat Szkoły;



drogą elektroniczną na e-mail: kaluzna.agnieszka.22@gmail.com

Oferty należy składać z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-mail: „Dotyczy zapytania
ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni językowej na potrzeby projektu
„Wsparcie-Wiedza-Sukces”.
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Pani Agnieszka Kałużna – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 im. Gabriela Narutowicza
w Częstochowie, tel. 34/324-62-24, kaluzna.agnieszka.22@gmail.com
8. Informacja w sprawie umowy:
Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:
- Wzór formularza ofertowego
- WZÓR UMOWY.
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