02.
Názov projektu:

Bezbariérová hojdačka Medical Park
Autorka: Murat Aykut
Stručný popis:
Hojdačka pre telesne znevýhodnených ľudí.

Popis projektu:
Medical Park sa pravidelne zapája do dobrovoľníckych aktivít zameraných na domovy sociálnych
služieb – vianočné koncerty so živou hudbou, voľnočasové kultúrne aktivity v teréne počas týžďňa
dobrovoľníctva, darovanie zdravotníckych a lekárenských pomôcok.
Vybudovanie špeciálnej hojdačky pre telesne znevýhodnených ľudí, na ktorú sa bude možné dostať aj
s invalidným vozíkom, poprípade s inou zdravotnou pomôckou. Hojdačka bude umiestnená vo
verejnom parku pod pamätníkom SNP, na mieste, ktoré bude oplotené a zabezpečené bráničkou na
elektronický čip. Čip bude dostupný pre každého zdravotne znevýhodneného občana a bude možné ho
získať bezplatne na mestskom úrade.

Čas a miesto realizácie projektu:
Realizácia od júna 2020 do októbra 2020, oddychová a rekreačná zóna pod pamätníkom SNP

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Hojdačka + transport

6995,00 bez DPH

Celkový rozpočet projektu v €:

10 000,00 s DPH

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Pomoc s montážou a realizáciou.

Informácia o prínose a udržateľnosti projektu:
Prínosom projektu bude:
Integrovanie zdravotne znevýhodnených ľudí do oblasti, ktorá pre nich bola doteraz nedostupná.
Udržateľnosť projektu:
Dlhodobá.

Quotation for playground equipment
Offer no 82-2019
Banská Bystrica, Slovakia,
zip code 97401.

Date: 22.08.2019
Playground equipment
No.

Qnty.

Unit

Symbol

1

1

pcs

50028

Picture

Article name

Recommended Sales
Unit Price €

Price after 30% discount

Value €

Wheelchair Swing

9 450,00 €

6 615,00 €

6 615,00 €

Total for playground equipment, EXW factory:

6 615,00 €

Transport CPT (Banská Bystrica, Slovakia)

380,00 €

Remarks:
1.

Prices for equipment valid until the end of 2019.

2.

The offer does not include installation costs.

3.

The offer includes shipping costs.

4.

Payment terms: prepayment before collection (50% upon order placement, 50% prior shipment)

5.

In case of bank transactions (irrevocable L/C, CAD) the additional fee may apply.

6.

Manufacturing lead time: to be confirmed.

7.

This equipment requires safety surface: natural (e.g. Sand) or artificial (e.g. rubber tiles or mats, proplay system with artificial grass,

8.

Play equipment made according to the European Safety Standards EN 1176.

wetpour system). Rubber tiles & mats, as well as the Lars Laj proplay's system w/art.grass may be purchased with the equipment at Lars Laj.

Małgorzata Strzechowska
Lars Laj Playgrounds
www.larslaj.com
export1@larslaj.dk

