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Sprawa:  Opracowanie  programu  funkcjonalno-użytkowego na  wykonanie  remontu  boiska
 sportowego przy ulicy Klikuszówka w Nowym Targu (boisko przy dawnej SP nr 10).

Działając zgodnie z art.  4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Wydział  Funduszy
Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia
oferty na opracowanie  programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie  remontu boiska
sportowego przy ulicy Klikuszówka w Nowym Targu (boisko przy dawnej SP nr 10).

Zakres prac projektowych obejmuje:
1)  program funkcjonalno-użytkowy                                               – 4 egz
2)  kosztorys szacunkowych kosztów robot remontowych            – 2 egz
3)  płytę CD z wersją elektroniczną opracowanych materiałów      –1 egz.
                
Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu istniejącego boiska sportowego
  z uwzględnieniem podziału na strefę boiska  (ok. 70 % powierzchni) i  strefę placu zabaw
     (ok. 30 % powierzchni).
2.  Wykonanie remontu istniejącej  podbudowy o powierzchni ok. 465 [m2 ] wraz z jej odwodnieniem.
3.  Wykonanie na boisku sportowym nawierzchni poliuretanowej typu EPDM o grubości ok. 13 [mm] 
    układanej mechanicznie o powierzchni ok. 325 [m2 ] oraz na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni
    poliuretanowej typu EPDM o powierzchni ok. 140 [m2 ].
4.  Wykonanie  nawierzchni  boiska  sportowego  w  kolorze  zielonym  a  placu  zabaw
       w kolorze pomarańczowym.
5.  Wykonanie remontu istniejącego ogrodzenia boiska sportowego o długości ok. 90 [m].
6. Wymalowanie na nowej nawierzchni boiska linii do piłki nożnej w kolorze białym.
7. Przeniesienie istniejącego  wyposażenia placu zabaw do  nowej  lokalizacji.
8. Dostawa i montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej o wysokości 4 [m] na długości  
     2 szt x 15  [m] = 30 [m]. 
9. Dostawa i montaż bramek  do piłki nożnej – 2 szt.
10. Dostawa i montaż ławek o długości ok. 2 [m] – 2 szt.

Założenia szczegółowe:
1) wszystkie niezbędne materiały i czynności potrzebne do opracowania przedmiotu

zamówienia  zabezpiecza  oferent, a  podana  cena  obejmuje  wszystkie  koszty
w zakresie zamówienia,

2) wycenę szacunkową  robót opracować w oparciu o ceny lokalne,
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3) rozwiązania  i  zapisy  w  programie  funkcjonalno-użytkowym należy  na bieżąco
konsultować z Zamawiającym,

4) przedmiot  zamówienia  wykonać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  (Dz.  U.  z  2004  nr  202  poz.  2072).

Wymagania zamawiającego:
1) wymagany termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - do 29 marca

2019 r.
2) wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych w formie ryczałtu,
3) ofertę należy złożyć na załączonym druku - (załącznik nr 1).

Szczegółowe informacje można uzyskać:
  w Wydziale Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta Nowy Targ,
  pokój nr 216, inż. Piotr Pudzisz
  tel. 18 26 11 265, e-mail: piotr_pudzisz@um.nowytarg.pl

Ofertę należy złożyć:
do dnia 11.02. 2019 r. na adres:
 Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
 Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101,

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Modernizacja boiska przy ul. Klikuszówka”

 lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl
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