
Znak: OiN.033.53.2013                                                                                      Kozienice dnia 09.07.2013 r. 

 

 

                                                                                        

 

Placówka Socjalizacyjna PANDA w Kozienicach  zaprasza do złożenia propozycji cenowej na „Wykonanie 

kompletnej dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w 

Placówce Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach”. 

(Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 

2004 roku Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.) 

1. Propozycję cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres 

zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie 

dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Placówce 

Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach”, ceny podać w kwocie brutto w PLN cyframi i słownie, 

cena ma obejmować całość zamówienia. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: „Wykonanie kompletnej dokumentacji  projektowej budowy boiska     

wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Placówce Socjalizacyjnej PANDA w Kozienicach”. 

Wymiar boiska – 24 m x 12 m. Wielofunkcyjne boisko obejmować będzie boisko do koszykówki, 

piłki siatkowej, piłki ręcznej i tenisa. Wyposażenie boiska: 2 kosze do koszykówki z regulowaną 

wysokością, 2 bramki do piłki ręcznej, słupki i siatka uniwersalne do siatkówki i tenisa ziemnego,. 

Dokumentacja obejmować będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej, 

przedmiarów robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia jej podpisania do 23.08.2013 r. 

4. Kryterium wyboru propozycji cenowej: najniższa cena – 100% 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska 

wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 12 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072z późn. zm.). Dane do dokumentacji: warstwowa 

podbudowa pod płytę boiska z kruszywa łamanego, obramowanie boiska obrzeża betonowe,, dojście 

i dojazd do boiska  z kostki brukowej, boisko ogrodzone siatką o wysokości 3 m. W ogrodzeniu 

wbudowana będzie brama i furtka. Nawierzchnia boiska z poliuretanu: technologia typu EPDM – 

nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo, dolna warstwa z 

granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. 

Nawierzchnia na podbudowie elastycznej typu ET. Nawierzchnia boiska układana maszynowo 

bezpośrednio  na placu budowy 

6. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej w ramach danej propozycji cenowej będzie pełnił 

nadzór autorki. 

7. Wykonawca składa propozycję cenową na załączonym formularzu (załącznik nr 1), 

8. Cena wpisana na propozycji cenowej będzie obowiązywała przez cały okres realizacji usługi i nie 

będzie podlegać waloryzacji. 

9. Propozycję cenową należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kozienicach 26-900 

Kozienice ul. Kochanowskiego 28 do dnia 16.07.2013 r.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Propozycja cenowa. 

 

                                                                                                                 ZATWIERDZIŁ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1                                                                                               ....................................................... 

                                                                                                       (miejscowość i data) 

 

...................................................... 

(pieczęć i adres wykonawcy) 

 

 

 

 

 

                                                                                                Starostwo Powiatowe 

                                                                                                       w Kozienicach 

                                                                                                26-900 Kozienice 

                                                                                                ul. Kochanowskiego 28 

 

 

 

 

                                                 PROPOZYCJA CENOWA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej zadanie: „Wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Placówce Socjalizacyjnej 

PANDA  w Kozienicach” (Nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.). 

 

 

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za 

kwotę w wysokości: 

netto ..................................zł  słownie:..................................................................................... 

podatek VAT.............% tj. ................. zł, słownie ................................................................... 

brutto ........................... słownie ............................................................................................... 

 

Termin realizacji umowy: 23.08.2013 r. 

 

 

Oświadczam, że zawarte warunki umowy (wzór umowy) akceptuję i zobowiązuje się w przypadku przyjęcia 

mojej propozycji do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach. 

 

Załączniki: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

                                                                                            .................................................. 

                                                                                             (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


