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Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw
przy Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „SZANSA”
Zamawiający:
Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne „SZANSA”
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 86
e-mail: kontakt@centrumszansa.pl
tel. kom. 515-275-021
www.centrumszansa.pl
Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjnym „SZANSA”
Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, zwanych dalej urządzeniami, obejmuje:
– zestaw zabawowy klasyczny – wielofunkcyjny o wym. 450 cm x 700 cm, wys.
360 cm, obejmujący: zjeżdżalnię otwartą, schodki 5-stopniowe, wieżę z
daszkiem, linarium, ściankę wspinaczkową, podest, drabinkę ukośną do
ćwiczeń;
– trampolina ziemna o wym. 150 cm x 150 cm
– altanka w kształcie karety o wym. 250 cm x 190 cm, wys. 185 cm
– bujak z ławeczką na sprężynie o wym. 370 cm x 200 cm, wys. 250 cm
– huśtawka metalowa podwójna z siedziskami z zabezpieczeniem o wym. 370
cm x 200 cm, wys. 250 cm
– box wielofunkcyjny – panele kółko i krzyżyk, zegar, panele do usprawniania
manualnego o wym. 96 cm x 66 cm, wys. 96 cm
– surfing na sprężynach o wym. 200 cm x 100 cm, wys. 260 cm
– most linowy o wym. 500 cm x 80 cm, wys. 110 cm
Uwaga: Podane wymiary mają charakter orientacyjny.
Wymagania ogólne:
1) Zestawy i urządzenia zabawowe spełniają warunek przeznaczenia na place
zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do lat 12.
2) Normy i certyfikaty: - zestawy i urządzenie zabawowe posiadają certyfikat
zgodności z grupą norm PN-EN 1176, wydanym przez jednostkę posiadającą
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), - materiały tworzywowe
LDPE, z których zostało zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie
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zgodności ich składu z normą PN-EN 71-3 + A1:2014-12 dotyczącej
zawartości ftalanów i kadmu oraz migracji określonych pierwiastków wydane
przez laboratorium z akredytacją PCA, - wszystkie urządzenia winny posiadać
prefabrykowany fundament umożliwiający ich montaż w podłożu. Głębokość i
sposób posadowienia zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartą techniczną
urządzenia.
3) Urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów;
4) Montaż urządzeń na placu zabaw należy zrealizować na podstawie wizji
lokalnej. Załączona mapa ma charakter poglądowy. Urządzenia powinny być
rozmieszczone na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowanie
bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami określonych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca dostosuje istniejące podłoże piaskowe na placu
zabaw do wymagań normatywnych dla stref bezpieczeństwa montowanych
zestawów i urządzeń zabawowych.
Kryteria oceny ofert:
– cena 80 %
– gwarancja 20 %
Termin i forma złożenia oferty:
Do dnia 16.12.2020, elektronicznie na adres e-mail: kontakt@centrumszansa.pl
Termin realizacji:
31.03.2021
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