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Imi i nazwisko:
Adres zamieszkania:

Nr tele onu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia idziałania, które będq podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci

ro 'ektu it .

Przedmiotem projektu jest modernizacja placu zabaw i rekreacji zlokalizowanego pomiędzy
ulicami Chmielną i Kasztanową w zakresie dostosowania do wymogów norm PN-EN 1176
oraz PN-EN 1177. Modernizacja obejmie również instalację monitoringu wizyjnego
zintegrowanego z monitoringiem miejskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku
oraz właściwym korzystania z zainstalowanych tam urządzeń i wyposażenia.
Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych został podany w załączonym zapytaniu
ofertowym skierowanym przeze mnie do kilku wybranych firm.
Koszt realizacji szacuję na około 240 000 (dwieście czterdzieści tysięcy) zł netto (bez VAT).
Kwota ta jest nieco wyższa od kwoty podanej w ofercie na realizację, którą otrzymałem w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wartość podaną w ofercie zaokrągliłem w górę do
pełnych dziesiątek tysięcy. Mam nadzieję, że uzyskany w ten sposób margines pozwoli na
skuteczne przeprowadzenie przetargu na realizację lub zabezpieczy środki na pokrycie
nieprzewidzianych dodatkowych kosztów. W przypadku każdej modernizacji starych
obiektów zawsze należy spodziewać się wystąpienia utrudnień związanych z usuwaniem lub
naprawa historycznych instalacji obecnie niewidocznych.

Uzasadnienie projektu:

Obecne podłoże oraz wyposażenie przedmiotowego placu zabaw i rekreacji nie spełniają
wymogów norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Dodatkowo urządzenia te są stare,
zniszczone i niebezpieczne, podłoże zaś jest nierćwne, pełne dołów i wyrw.
Po zmroku plac jest miejscem spotkań osób, które spożywają tam alkohol lub inne środki
odurzające i zachowują się w sposób urągający wszelkim zasadom współżycia społecznego.
Mieszkańcy z sąsiadujących domów często wzywają policję w celu zapewnienia spokoju
podczas ciszy nocnej.
Celem modernizacji jest doprowadzenie przedmiotowego placu do stanu, w którym będzie
mógł być bezpiecznie używany z pożytkiem dla mieszkańców - dorosłych i dzieci.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Zapytanie ofertowe do firm zajmujących się realizacją placów zabaw.
2. Od owiedź na za tanie o ertowe

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ak czn m.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Lubartów, l października 2017r.

Tomasz Krówcz ński

w imieniu mieszkańców
okręgu wyborczego nr 7 w Lubartowie

Zapytanie ofertowe
związane z modernizacją placu zabaw i rekreacji

pomiędzy ulicami Chmielną i Kasztanową w Lubartowie
w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Lubartów w 2018r

W imieniu mieszkańców okręgu wyborczego nr 7 w Lubartowie zwracam się do Państwa z prośbą

o wycenę modernizacj i placu zabaw i rekreacj ijak w tytule spełniającej niżej określone warunki.

Przedstawiona przez Państwa wycena będzie podstawą do przygotowania projektu realizowanego

w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Lubartów w roku 2018. Jednocześnie informuję, że ostateczny

wykonawca zostanie wyłoniony w trybie zamówienia publicznego Miasta Lubartów, a Państwa

odpowiedź na niniejsze zapytanie będzie objęta tajemnicą handlową, nie będzie publikowana.

Spis treści
l Lokalizacja 1

2 'Koncepcja zagospodarowania 2

3 Zakres prac 3

4 Urządzenia i wyposażenie 3

4.1 Siłownia plenerowa na działce 354/3 z przylegającą częścią działki 354/5 3

4.2 Plac zabaw na działce 354/7 z przylegającą częścią działki 354/5 4

5 Dodatkowe warunki i uwagi 5

6 Dodatki 7

6.1 Zdjęcia działki 354/7 i fragmentu działki 354/5 7

6.2 Zdjęcia działki 354/3 i fragmentu działki 354/5 10

1 Lokalizacja
Planowana modernizacja dotyczy placu zabaw i rekreacji położonego w Lubartowie na działkach':

• 354/7 przy ul. Chmielnej o pow, 245 m',

• 354/3 przy ul. Kasztanowej o pow. 133 rrr'.

• 354/5 pomiędzy ulicami Chmielną i Kasztanową o pow. 204 nr'.

l Źródło: System Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Lubartów (http://lubartow.e-rnapa.neti)
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Ilustracja 1:Lokalizacja działek
_I

Zdjęcie lotnicze lokalizacji w serwisie Google Maps - odnośnik (kliknij).

2 Koncepcja zagospodarowania I
W drodze konsultacji z mieszkańcami okręgu została ustalona niżej opisana koncepcja zagospodarowania

działek 354/3,5 i 7:

l. Siłownia plenerowa będzie wykonana na działce 354/3.

2. Plac zabaw dla dzieci będzie wykonany na działce 354/7.

3. Działka 354/5, zgodnie z planami geodezyjnymi pozostanie ciągiem komunikacyjnym łączącym

ulice Chmielną i Kasztanową.

8. Plac zabaw oraz siłownia plenerowa będą oddzielone od ulic Chmielnej i Kasztanowej niskim

ogrodzeniem.

4. Urządzenia siłowni plenerowej będą zamontowane wzdłuż północnej iwschodniej granicy działki

354/3. Dopuszcza się montaż wybranych urządzeń wzdłuż granicy z działką 354/5.

5. Dodatkowe wyposażenie siłowni plenerowej (np. ławki z oparciem, stoliki) będą zamontowane

wzdłuż ogrodzenia na zachodniej granicy działki 354/3.

6. Centralna część działki 354/3 pozostanie wolna od zabudowy.

7. Proponuje się montaż urządzeń placu zabaw na działce 354/7 w dwóch strefach: urządzenia

autonomiczne (np. huśtawki) oraz kompozycje wielofunkcyjne (np. zintegrowane zestawy

modułowe).

9. Ogrodzenia placów będą w-yposażone w furtki - po jednej od strony każdej z ulic. Furtki będą

miały szerokość, która umożliwi swobodny przejazd szerokim wózkiem dziecięcym, takim jak dla

bliźniąt lub, co najmniej, wózkiem inwalidzkim. Obie furtki powinny otwierać się do wewnątrz



placu.

iO. Kosze na śmieci będą zamocowane po jednym przy furtkach od ulic Chmielnej i Kasztanowej

i jeden przy przejściu między działkami 354/3 i 7.

II. Na placu zabaw zakłada się montaż jednej kompozycji wielofunkcyjnej i kilku urządzeń

autonomicznych.

i2. Dodatkowe wyposażenie placu zabaw (np. ławki z oparciem) będą zamontowane wzdłuż

ogrodzenia na wschodniej granicy działki 354/7.

13. Proponuje się, aby urządzenia autonomiczne były zainstalowane wzdłuż zachodniej ipołudniowej

granicy działki 354/7.

14. Proponuje się, aby kompozycja wielofunkcyjna zajmowała centralną część działki 35417.

15. Urządzenia placu zabaw będą zamontowane na podłożu piaskowym. Na pozostałej powierzchni

działek 354/3,5 i 7 będzie podłoże trawiaste.

16. Dopuszcza się trawiaste podłoże pasa o szerokości ok. 3m wzdłuż wschodniego ogrodzenia

działki 354/7 w miejscu instalacji wyposażenia dodatkowego.

3 Zakres prac
l. Demontaż istniejących urządzeń.

2. Wykonanie podłoża piaskowego na działce 354/7 z ew, wyłączeniem trawiastego pasa montażu

wyposażenia dodatkowego.

3. Wykonanie podłoża trawiastego na działce 354/3.

4. Wykonanie podłoża trawiastego na działce 354/5.

5. Wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z działek 354/3,5 i 7.

6. Montaż urządzeń i wyposażenia siłowni plenerowej na działce 354/3.

7. Montaż urządzeń i wyposażenia placu zabaw na działce 354/7.

8. Montaż ogrodzenia działki 354/7 wzdłuż granicy z ulicą Chmielną połączonego z furtką do

działki 354/5.

9. Montaż ogrodzenia działki 354/3 wzdłuż granicy z ulicą Kasztanową połączonego z furtką do

działki 354/5.

iO. Instalacja monitoringu wizyjnego działki 354/3 wraz z integracją z miejskim systemem

monitoringu.

11. Instalacja monitoringu wizyjnego działki 354/7 wraz z integracją z miejskim systemem

monitoringu.



wskazanie na określony model.

4 Urządzenia i wyposażenie

4.1 Siłownia plenerowa na działce 354/3 z przylegającą częścią
działki 354/5.

Uwagi:

I. Odnośnik do konkretnego urządzenia proszę traktować jako ilustrację typu urządzenia a nie

2. Decyzja o ostatecznym zestawie urządzeń zostanie podjęta po otrzymaniu oferty i będzie

uzależniona od ograniczeń finansowych związanych z Budżetem Obywatelskim.

Tabela l: Urządzenia.

I..Jp. Nazwa urządzenia Odnośnik do zdjęcia Ilość

1 Drążek Gimnastyczny Odnośnik (kliknij) l

2 Orbitrek Odnośnik (kliknij) l
.,

Biegacz Odnośnik (kliknij) 1J

4 Twister + Wahadło Odnośnik (kliknij) l

5 Worek treningowy Odnośnik (kliknij) l

6 Wyciskanie siedząc Odnośnik (kliknij) 1

7 Jeździec Odnośnik (kliknij) l

8 Prasa nożna Odnośnik (kliknij) 1
-

9 Wioślarz Odnośnik (kliknij) 1

Tabela 2: Wyposażenie dodatkowe.

Lp. Nazwa urządzenia Uwagi Ilość

1 Kosz na śmieci Jeden przy furtce, drugi przy przejściu na działkę 2
354/7

2 Ławka z oparciem 1

" Kamera monitoringu wizyjnego l_)

4.2 Plac zabaw na działce 354/7 z przylegającą częścią działki 354/5.
Uwagi:

3. Odnośnik do konkretnego urządzenia proszę traktować jako ilustrację typu urządzenia a nie

wskazanie na określony model.

4. Decyzja o ostatecznym zestawie urządzeń zostanie podjęta po otrzymaniu oferty i będzie

uzależniona od ograniczeń finansowych związanych z Budżetem Obywatelskim.
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Tabela 3: Urządzenia.
-------- -- -- ---_._-_.-

Lp. Nazwa urządzenia Uwazi Odnośnik do Ilość~
zdjęcia

1 Mała Huśtawka Odnośnik (kliknij) l

2 Srebrna huśtawka pojedyncza Odnośnik (kliknij) l

3 Siatka Motyl Może być elementem składowym Odnośnik (kliknij) I
kompozycj i wielofunkcyjnej

4 Rozgwiazda Poszczególne elementy, niekoniecznie Odnośnik (kliknij} l
wszystkie, mogą być elementami
składowymi kompozycji
wielofunkcyjnej.

5 Yellowstone Poszczególne elementy, niekoniecznie Odnośnik (kliknij) 1
wszystkie, mogą być elementami
składowymi kompozycji
wielofunkcyjnej.

--
6 Tunel Może być elementem składowym Odnośnik (kliknij) I

kompozycji wielofunkcyjnej

7 Dolomiti Może być elementem składowym Odnośnik (kliknij) 1
kompozycji wielofunkcyjnej

8 Karuzela Odnośnik (kliknij) 1

9 Przeplotnia potrójna Odnośnik (kliknij) l

10 Równoważnia na sprężynie Odnośnik (kliknij) l

II Drabinka pionowa Może być elementem składowym Odnośnik (kliknij) I
kompozycj i wielofunkcyjnej.

12 Zjeżdżalnia Może być elementem składowym Odnośnik (kliknij) l
kompozycji wielofunkcyjnej.

13 Pochylnia z liną do wspinania Jak w tej kompozycji. Może być Odnośnik (kliknij) l
elementem składowym kompozycji
wielofunkcyjnej.

14 Rura do wspinania Jak w tej kompozycji. Może być Odnośnik (kliknij l I
elementem składowym kompozycji

Iwielofunkcyjnej.

Tabela 4: WYposażenie dodatkowe.

Lp. Nazwa urządzenia Uwagi Ilość

l Kosz na śmieci Przy furtce l

2 Ławka z oparciem 2
..,

Kamera monitoringu wizyjnego I 1_)

5 Dodatkowe warunki i uwagi
l. Na działce 354/5 znajduje się rewizyjna studzienka burzowa.

2. Na południowej granicy działki 354/5 znajduje się jedna latarnia, na której może być

zamontowana kamera monitoringu.



3. Na południowej granicy działki 354/5 znajduje się gazowa szafka licznikowa sąsiadującego

domostwa. Ogrodzenie domostwa jest odsunięte na południe od granicy działki 354/6 o ok. 70cm.

4. Na południowej granicy działki 354/7 znajdują się dwie latarnie. Na jednej z nich może być

zamontowana kamera monitoringu.

J
i

5. Pojemniki PCK stojące ulicach Chmielnej i Kasztanowej zostaną przeniesione do innych

lokalizacj i.

6. Przy północno-wschodnim rogu działki 354/5 znajduje się słupek telekomunikacyjny.

7. Pojemnik na zwierzęce odchody stojący przy północno-wschodnim rogu działki 354/5 zostanie

przeniesiony do innej lokalizacji.

8. Rożnica poziomów pomiędzy ulicami Kasztanową i Chmielną wynosi ok 50-80cm. Dlatego

istotne jest zapewnienie należytego odprowadzenia wody deszczowej z całego terenu.

9. Burzowa studzienka rewizyjna znajdująca się na działce 354/3 ma głębokość ok. 50cm. Podczas

ulewnych deszczów studzienka przepełnia się i deszczówka zalewa znaczny obszar działki 354/3

i przyległą część działki 354/5.

I
J
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6 Dodatki

6. 1 Zdjęcia działki 354/7 i fragmentu działki 354/5
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Ilustracja 2: Widok od ul. Chmielnej w kierunku ul. Kasztanowej.

..
Ilustracja 3: Widok z działki 354/3 w kierunku ul. Chmielnej�
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6.2 Zdjęcia działki 354/3 i fragmentu działki 354/5 I

I
I
I
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Ilustracja 5: Widok z działki 354/7 w kierunku ul. Kasztanowej. I
I
I
'"

I
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Ilustracja 4: Widok z u!' Kasztanowej w kierunku ul. Chmielnej.
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Ilustracja 6: Widok na gazową skrzynkę licznikową i studzienkę rewizyjnq.
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Lublin 04-10-2017

OFERTA

dot. wykonania:modernizacja placu zabaw i rekreacji pomiędzy ulicami Chmielną i
Kasztanową w Lubartowie ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Lubartów w
2018r.

Oferta zawiera:

-demontaż istniejących urządzeń

-wykonanie podłoża piaskowego na działce 354/7 z ew. wyłączeniem

trawiastego pasa montażu wyposażenia dodatkowego.

-wykonanie podłoża trawiastego na działce 354/3

-wykonanie podłoża trawiastego na działce 354/5

-wykonanie systemu odprowadzenia wody deszczowej z działek 354/3,5i7.

-dostarczenie i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działce 354/3(zgodnie ze

specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym).

-dostarczenie i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw na działce 354/7

(zgodnie ze specyfikacją)

-montaż ogrodzenia działki 354/7wzdłuż granicy z ul.Chmielną połączonego

z furtką do działki 354/5.

-montaż ogrodzenia działki 354/3 wzdłuż granicy z ulicą Kasztanową



I-instalaCja monitoringu wizyjnego działki 354/3,35417.

-dostarczenie i montaż urządzeń dodatkowych (kosze na śmieci,ławki z

oparciem,kamery monitoringu wizyjnego )zgodnie ze specyfikacjami.

Koszt wykonania modernizacji (wraz z materiałami): 231 425 zł/netto

284 652,75 zł/brutto .

Okres gwarancji 36miesięcy

Oferta ważna 30dni.

Termin realizacji- do 30dni roboczych.
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