
  

         Mielec dnia 5.08.2014r 
            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

      

 Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości 

 nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 30 000 euro   
 

Na wykonanie : 

 

Budowa placu zabawa dla dzieci przy Szkole Podstawowej w miejscowości Rydzów -

Etap I 

 

.Zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja ,należy wycenić etap I 

 

Termin wykonania zamówienia  do 15 październik 2014 roku.        

  

Osoba do kontaktów  Renata Gębarowska - Piwnica  tel. 17 774 56  46 

                                                                                              

Ofertę sporządzoną na podstawie projektu i przedmiaru robót należy złożyć w sekretariacie 

Urzędu Gminy Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec  do 12 sierpień 2014 roku                                  

do godz. 10.00 

 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:  

 

Oferta na wykonanie : ,, Budowa placu zabawa dla dzieci przy Szkole Podstawowej w 

miejscowości Rydzów – Etap I nie otwierać przed godz.10.00  12 sierpień 2014 roku 

 

 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 

Cena brutto oferty, zwana dalej „Ceną”- maksymalnie 100 pkt.  

 

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali 

Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę punktów zgodnie  

z poniższym wzorem: 

  

  

                                          Cena oferowana minimalna brutto  

  CENA = --------------------------------------------------- x 100  

            Cena badanej oferty brutto  

 

 

    

      

          Wójt Gminy Mielec  

            Kazimierz Gacek 

 







































 

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA. 

Inwestor : 
Gmina Mielec, 39-300 Mielec, ul. Głowackiego 5 
 
Rodzaj inwestycji: 

           Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw wraz z 
           montażem urządzeń 
 

Adres inwestycji: 
           Rydzów gmina Mielec, działka nr ewid 992/5 
           Obręb 0042 Rydzów , jedn. ewid. 181105_2 Gmina Mielec 
 
1. Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia – Dz.U. Nr 120 poz. 1126. 
 
2. Zakres robót: 
Zakres projektowanych robót obejmuje: 
· Roboty przygotowawcze –usunięcie warstwy darni; 
· Roboty ziemne – wykonanie wykopu (koryta) pod plac zabaw oraz ułożenie warstw 
podbudowy pod nawierzchnie, 
· Prace fundamentowe – montaż prefabrykowanych (gotowych) podwalin/kotew 
pod urządzenia zabawowe zgodnie z technologia i wytycznymi producenta; 
· Montaż urządzeń – zgodnie z wytycznymi producenta, 
· Montaż nawierzchni – zgodnie z wytycznymi producenta, 
· Uprzątnięcie placu budowy – rozplantowanie ziemi, wywóz gruzu i ziemi. 
 
3. Obiekty istniejące w obrębie prowadzonej inwestycji: 
Projektowane prace będą wykonywane  na przedmiotowej działce nr 992/5.  
W obrębie prowadzonej inwestycji i bezpośrednim jej sąsiedztwie nie znajdują się 
inne zabudowania. 
 
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji: 
· Upadek do rowu (dołu) 
· Zrzucenie narzędzi, sprzętu lub materiałów budowlanych na ciągi komunikacyjne. 
 
5. Instruktaż pracowników: 
· Pracownicy powinni posiadać aktualne dopuszczenia i badania lekarskie do 
prowadzonych prac, 
· Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni być przystąpieniem 
do robót przeszkoleni w zakresie BHP, 
· Przed przystąpieniem do prac montażowych i budowlanych na wysokości 
należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, na których będą 
one wykonywane w tym ich stabilność, wytrzymałość, na przewidywane 
obciążenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidzianą zmianą położenia, 
· Należy zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności przy prowadzonych 
robotach budowlanych, tak, aby elementy istniejącego obiektu nie uległy 
uszkodzeniu lub zniszczeniu, 



 

· Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki 
ochrony osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. 
Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków. 
 
6. Zabezpieczenie placu budowy: 
· Prace przeprowadzić w miesiącach od kwietnia do października. 
· W trakcie wykonywania prac występuje konieczność wygrodzenia i 
zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych, 
· Materiały transportowane zabezpieczyć przed pyleniem i roznoszeniem po 
terenie, 
· Miejsce prowadzonych prac wydzielić i ogrodzić taśmą zabezpieczającą. 
 
7. Osoba odpowiedzialna za opracowanie planu BIOZ na budowie: 
Zgodnie z postanowieniami w/w ustawy osoba przejmująca obowiązki Kierownika 
Budowy jest zobowiązana do opracowania planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy 
i umieszczeniem go w widocznym i dostępnym miejscu. 
 


