
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 157998-2011 z dnia 2011-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna 

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw w 

ramach programu Radosna Szkoła. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej niniejszy plac został określony 

jako... 

Termin składania ofert: 2011-06-29  

 

Skarżysko-Kamienna: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego 
placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. 

Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej w ramach programu 
Radosna Szkoła 

Numer ogłoszenia: 200920 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 157998 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych nr 1, ul. Sezamkowa 23, 26-110 Skarżysko-

Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2525632,502208448, faks 0-41 2525632 w.28. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego 

placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Sezamkowej 23 w Skarżysku-Kamiennej 

w ramach programu Radosna Szkoła. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw w ramach programu 

Radosna Szkoła. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej niniejszy plac został 

określony jako - DUŻY i do takiego wariantu należy dostosowywać poszczególne elementy. 

Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac zabaw - ponad 500,0 m2 . Przedmiot zamówienia 



obejmuje wykonanie następujących prac: 1. Przygotowanie materiałów do zgłoszenia rozpoczęcia 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 2. Opracowanie przez uprawnionego 

projektanta projektu rozmieszczenia urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznej, ścieżek i 

roślinności oraz przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. Do projektu muszą być 

dołączone rysunki lub zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia wraz z podanymi 

wymiarami. 3. Wygrodzenie placu zabaw żywopłotem np. ligustr (wysokość sadzonek powyżej 20 

cm.) Zamawiający wymaga uwzględnienia zabezpieczenia sadzonek przez pierwszy okres 

użytkowania np. siatką plastikową, celem ochrony przed zadeptaniem. 4. Budowę, dostawę i 

montaż urządzeń na placu zabaw. 5. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczeństwa 

urządzenia zabawowego oraz nawierzchni ścieżek. 6. Sporządzenie regulaminu placu zabaw i jego 

montaż na konstrukcjach dostarczonych przez Wykonawcę. W ramach obowiązków leżących po 

stronie Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania robót dotyczących zarówno etapu 

projektowania jak również wykonania robót budowlanych tym przygotowania terenu pod plac zabaw 

w tym wszelkie prace rozbiórkowe i porządkowe oraz prac związanych z nasadzeniami, jest 

wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu 

zamówienia. W cenę zamówienia powinny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty wszystkich uzgodnień i 

odbioru robót... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.32.50.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

tak, projekt/program: Projekt Współfinansowany w ramach Rządowego Programu - Radosna 

Szkoła.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.07.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 



 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DREWNOGRÓD Robert Lis, Podzamcze, 

ul. Źródlana 14, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187723,58 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 173288,00 

 Oferta z najniższą ceną: 160969,36 / Oferta z najwyższą ceną: 225699,99 

 Waluta: PLN. 

 
 


