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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty w miejscowości Górki w ramach realizacji 

mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne  na 

pograniczu polsko-czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i 

społeczności. 

Szczegółowy opis działań Wykonawcy znajduje się w pkt III oraz IV niniejszego Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

II. CEL ZAMÓWIENIA. 

Celem jest realizacja mikroprojektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe 

warsztaty kulinarne  na pograniczu polsko-czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów w 

Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, Osi Priorytetowej 4 

Współpraca instytucji i społeczności. 

 

 

III. INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE. 

Kraj Beneficjenta:  

Rzeczpospolita Polska 

Ogólny opis: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaszenia nad placem piknikowym na terenie placu 

festynowego w miejscowości Górki przy ul. Szkolnej 2 – działka nr 673/36, am. 4, obręb 0054 

Górki, jednostka ewidencyjna 160910_5 Prószków. Planuje się wykonanie zadaszenia w formie 

wiaty konstrukcji drewnianej z pokryciem blachodachówką. Wiatę planuje się zlokalizować na 

terenie niskiej zieleni (trawa) w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Na placu 

znajduje się plac zabaw dla dzieci i elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki 

parkowe). Planowane zamówienie nie zakłada działań powodujących zmiany w 

zagospodarowaniu działki lub terenu, które mogłyby powodować jego oddziaływanie na 

obiekty sąsiednie. Charakter obiektu oraz sposób jego usytuowania i posadowienia nie będzie 

wpływał negatywnie na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Obiekt użytkowany będzie przez mieszkańców Górek oraz okolicznych miejscowości, a także 

przez szerszy krąg odbiorców w ramach organizowanych w tej miejscowości 

imprez/spotkań/uroczystości. Poprzez realizację zamówienia możliwa będzie organizacja 

różnego rodzaju przedsięwzięć niezależnie od panujących warunków pogodowych. Będzie to 

także miejsce sprzyjające integracji mieszkańców i budowaniu ich poczucia tożsamości. 

Ogóle właściwości funkcjonalno-użytkowe: 



   

Przedmiot zamówienia planuje się wykorzystać w ramach realizacji zadań przewidzianych w 

projekcie na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z udziałem partnera polskiego i 

czeskiego. Umożliwi on realizację kluczowego działania projektu (działanie nr 3: Każdy niejadek 

skusi się na niedzielny obiadek – prezentacja i degustacja potraw niedzielnych) na 

odpowiednio wysokim poziomie niezależnie od panujących warunków pogodowych. Ponadto, 

obiekt wykorzystany zostanie w pozostałych przedsięwzięciach podejmowanych przez 

Zamawiającego z partnerem czeskim w ramach kontynuowania współpracy. Ponadto miejsce 

to będzie stanowić także punkt spotkań roboczych organizatorów projektu.  

 

IV. ZAKRES PRAC: 

 

Budowa wiaty konstrukcji drewnianej, szkieletowej. Wiata zaprojektowana jako obiekt 

parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący na planie prostokąta. Pokrycie dachu z 

blachodachówki, powlekanej w kolorze wiśniowym: 

1. Powierzchnia zabudowy – 99,55 m2 

2. Powierzchnia użytkowa – 99,30 m2 

3. Kubatura – 439,90 m3 

4. Powierzchnia dachu – 163,50 m2 

5. Wysokość wiaty – 5,42 m 

6. Posadzki betonowe z kostki brukowej o grubości 6 cm, na wymaganej podbudowie i na 

podłożu naturalnym – 172,95 m2 

 

KODY CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

45422000-1 Roboty ciesielskie 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

 

Wszelkie roboty budowlane wykonane zostaną zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami BHP. 

Materiały i środki użyte do realizacji obiektu muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. Prace muszą zostać wykonane na wysokim 

poziomie z zastosowaniem rozwiązań zapewniających wysoką jakość i trwałość powstałego 

obiektu. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 2a, 2b i 2c do 

Zapytania ofertowego, przy czym załączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym, 

doprecyzowującym zakres zamówienia, jednakże podane ilości nie stanowią podstawy 

wyliczenia ceny oferty. 

 


