KWESTIONARIUSZ PROJEKTU BUDOWY "BASENÓW SZKOLNYCH DELFINEK"
Woj.

Powiat:

Gmina:

Adres urzędu gminy:
Osoba kontaktowa:
Danne kontakt. (tel., mail, …):

1

Istnieje zespoł szkół, szkół podstawowych lub gimnazjalnych na terenie gminy gdzie można zbudować Basen DELFINEK?
Liczba szkół:

Liczba możliwych basenów:

Ilość uczniów (+/-):

/

/

Czy do szkół na terenie gminy uczeszczają osoby niepełnosprawne ?
2

3

4

TAK / Liczba:

NIE

Na planowanym basenie?

Czy na terenie gminy istnieje czynne kąpielisko / basen dla mieszkańców gminy ?
TAK: otwarte / pływalnia

NIE

Planowane / Projektowane / Budowane

Czy dzieci i młodzież z terenu gminy korzystają z basenów/kąpielisk w sąsiednich gminach ?
TAK / NIE / Ile km?

W ramach zajęć szkolnych? TAK / NIE

W ramach zajęć pozaszkolnych? TAK / NIE

Basen do nauki pływania i rehabilitacji ma być obiektem:
5

6

wolnostojącym

połączonym z budynkiem szkoły

Krótka / Długa stroną

Czy gmina posiada odpowiednie tereny własnościowe z dostępem do mediów na cele budowy basenu szkolnego DELFINEK ?
Teren: TAK / NIE

Wielkość: (max 42 x 12m):

Media: elektryka / ciepło / woda / kanalizacja

Projekt budowy basenu DELFINEK ma obejmować następujące moduły:
7

8

tylko basen - szatnie istniejące

basen + szatnie

basen + szatnie + rehabilitacja

z rynną przelewową

dodatkowo wanna SPA

panele solarne

fotowoltaiczne panele

Sposób budowy basenu DELFINEK:
ze skimmerem (najtańsze rozwiązanie)
Ekologiczne rozwiazanie budowy

9

pompa ciepła
Istnienie mapy wysokościowej / badań geologicznych

11
Mapa wysokosciowa NIE / TAK / rok:
12

Geologia NIE / TAK / rok:

Sposób finansowania inwestycji:
środki własne

dofinansowanie z UE

Inne:

13 Termin planowania budżetu gminy:
14 Termin zatwierdzania budżetu gminy:
15 Termin rozpoczęcia projektowania:

Z wolnej ręki (do 14 000,- EUR netto) Inna forma przetargu:

16 Planowany rok budowy basenu szkolnego DELFINEK:
Uwagi:

Data:

Spisał: / Podpis: / Pieczęć

Wypełniony kwestionariusz proszę przesłać na:
delfinek@ekobasen.pl; faks: 18 266 59 28

Lub na:

Proszę, o wypracowanie oferty wg. wypęłnionych dannych

