
 

 

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń plenerowych obręb Kolonia Gosławicka w 
Opolu w ramach inicjatywy lokalnej o nazwie: „Strefa aktywności społecznej”. 

 
 

 

1) Betonowy stół do gry w popularne piłkarzyki. Stół powinien 

zostać wykonany na bazie naturalnych kruszyw. Podstawa oraz 

blat stołu wykonane w technologii „odkrytych kruszyw” . 

Powierzchnia do gry odpowiednio wyprofilowana w narożnikach, 

całość wygładzona i pokryta kilkoma warstwami farby odpornej 

na uderzenia oraz warunki atmosferyczne. Pozostałe elementy 

urządzenia wykonane z twardego tworzywa, gumy oraz stali 

nierdzewnej. 

 

 

 

 

2) Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka. Stół powinien 

zostać wykonany na bazie naturalnych kruszyw. Podstawa 

wykonana w technologii „odkrytych kruszyw”. Blat stołu okala 

aluminiowy profil który zabezpiecza krawędzie stołu przed 

uderzeniem. Powierzchnia blatów powinna zostać oszlifowana, 

polerowana oraz zabezpieczona lakierem. Konfiguracja plansz 

dowolna. 

 

 

 

 

 

 

3) Betonowy stół do gry w szachy. 

Stół powinien zostać wykonany na bazie naturalnych kruszyw. 

Podstawa wykonana w technologii „odkrytych kruszyw”. Blat 

stołu okala aluminiowy profil który zabezpiecza krawędzie stołu 

przed uderzeniem. Powierzchnia blatu powinna zostać 

oszlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem.   

 

 

 

 

 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac  

z materiałów posiadających odpowiednie atesty odnośnie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne. 

 



 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą 

własność wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz 

wywóz, a uzyskane przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku takiej konieczności 

wynikającej z obowiązujących przepisów), 

3. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.  

4. Po zakończeniu prac teren należy uporządkować. 

 

Uwaga: 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania 

kompleksowej oferty cenowej przedmiotu zamówienia.  

 


