Zamówienie DT nr 31/2022

Dąbrowa Górnicza 23.05.2022 r.
Zapytanie Ofertowe

I. Zamawiający:

„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy Alei Róż 1
tel. +48 32 63 90 561
fax +48 32 63 90 569
www.nemo-wodnyswiat.pl
NIP 629-21-77-888, KRS 0000113771
Adres do korespondencji:
„Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o.
41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1
tel. +48 32 639 05 67
e-mail: zarzad@nemo-swiatrozrywki.pl.
II. Przedmiot zamówienia: Budowa wodnego placu zabaw w strefie zewnętrznej Aquaparku
„Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o. położonej w Dąbrowie Górniczej przy
Alei Róż 1.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00zł.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa wodnego placu zabaw polegająca na dostawie
i montażu na przygotowanym podłożu oraz podłączeniu do istniejącej instalacji sanitarnej
atrakcji wodnych zgodnie z poniższym zestawieniem, a także projektem poglądowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zakres robót:
1. Dostawa, montaż 3 natrysków wodnych w formie półokręgu o wydajności min.
3x28 m3/h. Wymiary: ~176x200 cm (dostosowane do przygotowanych wypustów
sanitarnych i wielkości podłoża placu zabaw), materiał: stal ocynkowana malowana
i laminat poliestrowo - szklany. Każdy natrysk w innym kolorze (żółty, czerwony
i niebieski).
2. Dostawa, montaż wysokiego tryskacza (kolumna z wiadrem - 1 szt.) o wydajności
18m3/h, wymiary: ~295x130 cm (dostosowane do wypustu sanitarnego i wielkości
podłoża placu oraz pozostałych atrakcji), materiał; stal ocynkowana malowana i laminat
poliestrowo- szklany (w 3 łączących się poziomymi pasami przemiennych kolorach; żółty,
czerwony i niebieski).
3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM (odpornego na UV) o pow. ~65 m2
pomniejszonej o powierzchnię obwodowych odpływów liniowych.
4. Podłączenie atrakcji do instalacji wodnej, sprawdzenie i uruchomienie.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej w 1 egz. papierowym i wersji
elektronicznej na CD.
6. Oferent przedłoży wszelkie atesty i deklaracje techniczne lub certyfikaty niezbędne
do dopuszczenie do użytkowania przedmiotowych urządzeń.
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Cena netto wskazana przez Wykonawcę w ofercie nie będzie podlegała podwyższeniu
w okresie realizacji zlecenia.
Zamawiający dopuszcza zapłatę zaliczki z tytułu realizacji przedmiotowych robót
w nieprzekraczalnej wysokości 30% wartości oferty brutto.
Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie dokonanie odbioru robót
bez zastrzeżeń.
IV. Termin realizacji robót do dnia 24.06.2022 r.
V. Kryteria i sposób oceny ofert - cena 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W sytuacji kiedy zostaną
złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną
niezwłocznie poinformowani.
VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć na adres e-mail: p.gajda@nemo-swiatrozrywki.pl (skan
dokumentów podpisanych przez upoważnione osoby). Termin składania ofert upływa dnia
25.05.2022 r., o godz. 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Załącznik nr 2 - Formularz oferty.
VII. Kontakt z Zamawiającym.
Osoby wyznaczone do kontaktów z Wykonawcami:
Piotr Gajda - Kierownik Działu Technicznego; tel. +48 572 951 081, e-mail: p.gajda@nemoswiatrozrywki.pl.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań i zmian
w zakresie ceny i sposobu realizacji zamówienia z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców w celu uzupełnienia
brakujących dokumentów lub zawierających błędy, żądać wyjaśnień dotyczących treści
złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych
omyłek rachunkowych i pisarskich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny lub pozostawienia zapytania bez rozpatrzenia.
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Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego
z dnia 23.05.2022 r.
Formularz Ofertowy
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................
Siedziba
.......................................................................................................................................................
Kod, miejscowość, ulica , województwo, powiat
…...................................................................................................................................................
tel. ……......................................................., fax ..........................................................................
NIP…...................................................................., e-mail: ..........................................................
W odpowiedzi do zapytania ofertowego dla zadania pn.: „Budowa wodnego placu zabaw”
na warunkach określonych w zapytaniu oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto:
………………………..………… zł
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Niniejszym oświadczam/y, że:
- zapoznałam/em/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i przyjmuję je bez zastrzeżeń,
- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia,
- oświadczam/y, że uzyskałam/em/liśmy zgodę wszystkich osób fizycznych, których dane są
zawarte w ofercie oraz zobowiązuję/emy się uzyskać zgodę wszystkich osób fizycznych
wskazanych
w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- oświadczam/y, że poinformowałam/em wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte
w ofercie oraz zobowiązuję/my się poinformować wszystkie osoby wskazane
w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

...................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
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