
                         ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

1. OPIS  ZADANIA 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zaprasza do złożenia oferty na zadanie 

pn. " Roczny przegląd i ocena stanu technicznego placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, siłowni 

zewnętrznych, altan-wiat drewnianych w 24 miejscowościach gminy Bolesławiec”. 

Zakres kontroli: 

 -     sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu, 

 -     badanie stopnia zużycia urządzeń, 

 -     ocena przestrzeni minimalnych między urządzeniami, 

 -     ujawnienie oczywistych zagrożeń, które mogą być zarówno wynikiem wandalizmu, jak i  

       warunków atmosferycznych oraz zużycia eksploatacyjnego, 

 -     ocena ogólnego stopnia bezpieczeństwa urządzeń, stanu fundamentów i powierzchni, 

 -     ocena skutków działania czynników atmosferycznych, 

 -     ocena stanu materiałów (objawy gnicia i korozji itp.), 

 -     ocena zmian poziomu bezpieczeństwa urządzeń zabawowych wynikających z wykonanych  

        napraw lub wymiany elementów, jaka nastąpiła od czasu ich montażu. 

 

2. INFORMACJE DODATKOWE 

Dokumentacja przeglądowa musi zostać wykonana przez osobę posiadające prawem wymagane uprawnienia 

(minimum specjalności konstrukcyjno – budowlanej) oraz spełniać w szczególności wymagania ustawy 

Prawo Budowlane i innych obowiązujących przepisów.  

 

Rezultatem kontroli powinien być raport  z kontroli w formie papierowej sporządzony przez kontrolującego 

dla każdego ze skontrolowanych placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, siłowni  

i altan zawierający: 

 
Wykonawca jest zobowiązany: 

a) dokonać odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji przeglądu, a w przypadku jej braku 

zakup i założenie książki obiektu budowlanego, 

b) przekazać Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych kontroli. Protokoły winny być przekazane w formie 

pisemnej wydrukowanej w 1 egzemplarzu oraz elektronicznej zapisanej w pliku możliwym do edycji oraz w formie 

zeskanowanej z podpisami i pieczątkami osób wykonujących zadanie,  w obu przypadkach na płycie CD-R lub 

pendrive. Załącznikami do protokołów będzie dokumentacja fotografie wykonana cyfrowo – w kolorze – zapisane 

w formacie JPEG – minimum 2 obejmujące cały plac zabaw lub siłownie plenerową , po jednej dla każdego z 

urządzeń oraz detali urządzeń w przypadku potrzeby udokumentowania uszkodzenia, 

c) wykonać zestawienie zbiorcze w Excelu dla wszystkich placów obejmujące zalecenia z przeglądu.  

d) protokół powinien zawierać 

- potwierdzenie wykonania kontroli, 

- wyszczególnienie zakresu kontroli, 

- oświadczenie jednostki kontrolującej odnośnie ogólnej oceny stanu technicznego poszczególnych       

   urządzeń zamontowanych na danym placu zabaw wraz z oceną ich bezpieczeństwa, 

- wyszczególnienie stwierdzonych uszkodzeń, 

- wskazanie zakresu i rodzaju zalecanych napraw i wymiany elementów, 

- dokumentację zdjęciową (wydrukowaną w kolorze oraz zapisaną na nośniku elektronicznym)    

  wszystkich urządzeń oraz stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin realizacji zamówienia: do 28.05.2021r. 

Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 

 



 

 

4.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Ofertę wraz z oświadczeniem złożyć należy w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec lub wysłać  pocztą 

elektroniczną na adres gokismarzena@wp.pl (podpisany skan oferty i oświadczenia) 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Winna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. W przypadku składania oferty w sekretariacie lub pocztą na kopercie należy umieścić napis 

,,Roczny przegląd i ocena stanu technicznego placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, siłowni 

zewnętrznych, altan-wiat drewnianych. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert do dnia 7.05.2021r. godz:1300, osoby do kontaktu;  

Nawojczyk Marzena tel. 730914611 

Termin oceny ofert: Rozstrzygniecie postepowania planowane jest na dzień 11.05.2021r, a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem http://gokis.boleslawiec.org 

 

Zamawiający zastrzega  sobie prawo do unieważnienia zaproszenia do składania ofert bez podania 

przyczyny. 
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