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Przedszkole "Słoneczny Zakątek"       Kolbuszowa, 25.06.2018 roku 

Ewelina Mokrzycka 

36-105 Cmolas 90 C 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 

na dostawę wyposażenia placu zabaw do Przedszkola „Słoneczny Zakątek”  

w Głogowie Małopolskim  

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C, NIP 8141565949,  

REGON 181128567 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV: 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia placu do Przedszkola „Słoneczny 

Zakątek” w Głogowie Małopolskim, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem, w 

ramach realizacji projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” – w ramach 

RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki 

towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 

wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Zamówienie obejmuje dostawę:  

Bujak w kształcie motorka – 1 szt. – przeznaczony dla jednego użytkownika, uchwyty z 

poliamidu formowane metodą wtryskową, podpórki na stopy. Wykonany z płyty 

polietylenowej, trójwarstwowej HDPE o grubości 15 mm. Stalowa konstrukcja cynkowana i 
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malowana proszkowo. Wymiary 27 x 95 cm, wysokość 78 cm, strefa bezpieczeństwa 227 x 

295 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 50 cm. 

 

 

 

 

Bujak w kształcie zebry – 1 szt. – przeznaczony dla jednego użytkownika, uchwyty z 

poliamidu formowane metodą wtryskową, podpórki na stopy. Wykonany z płyty 

polietylenowej, trójwarstwowej HDPE o grubości 15 mm. Stalowa konstrukcja cynkowana i 

malowana proszkowo. Wymiary 27 x 95 cm, wysokość 82 cm, strefa bezpieczeństwa 227 x 

295 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 50 cm. 

 

 

 

Bujak w kształcie rakiety  – 1 szt. - składający się z dwóch zewnętrznych płyt 

polietylenowych, trójwarstwowych HDPE o grubości 15 mm, pomiędzy którymi znajduje się 

siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania, Stalowa konstrukcja cynkowana i 

malowana proszkowo. Wymiary urządzenia 80 x 40 cm, wysokość 75 cm, strefa 

bezpieczeństwa 280 x 240 cm. Maksymalna wysokość swobodnego upadku 40 cm. 
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Domek – 1 szt. - urządzenie w kształcie domku z dwuspadowym dachem i schodkami. W 

środku, na dwóch ściankach domku zamontowane są dwie ławeczki. W przedniej i tylnej 

ściance domku znajduje się okienko podzielone na cztery części. W dachu umieszczony bulaj 

w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, wykonany z  termo formowanego poliwęglanu o 

grubości 5 mm. Ścianki wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o 

grubości 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. Podest antypoślizgowy wykonany z 

płyty podestowej HDPE o grubości 18 mm w kolorze szarym, odpornej na czynniki 

środowiskowe i wysokiej klasie odporności na ścieranie. Konstrukcja urządzenia ze stali 

nierdzewnej AISI304. Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki 

elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wymiary 193 x 259 cm, 

wysokość całkowita 218 cm. Strefa bezpieczeństwa 496 x 609 cm.  

 

 

 

Urządzenie ze zjeżdżalnią – 1 szt. - urządzenie posiada wieżę zadaszoną dachem 

dwuspadowym wykonanym z płyty polietylenowej o grubości 15 mm (kolor jasnozielony z 

żółtymi elementami). Urządzenie wyposażone w zjeżdżalnię, schodki oraz dwie drabinki. 

Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu. Urządzenie złożone z 
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dwóch podestów połączonych pomostem z ażurowymi barierkami. Drugi podest nie posiada 

zadaszenia i wyposażony jest w półokrągłą barierkę z pionowych rurek ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej AISI304. Bulaj w kształcie połowy kuli 

o średnicy 400 mm, wykonany z  termo formowanego poliwęglanu o grubości 5 mm. 

Antypoślizgowe podesty hpl hexa o grubości10 mm w kolorze antracytowym. Ślizg wykonany 

ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice CNC. Wymiary 

urządzenia 488 x 338 cm, wysokość 304 cm, strefa bezpieczeństwa 788 x 688 cm. 

 

 

 

 

 

Urządzenie ze zjeżdżalnią i tunelem – 1 szt. - urządzenie posiada wieżę zadaszoną dachem 

dwuspadowym wykonanym z płyty polietylenowej o grubości 15 mm (kolor jasnozielony z 

żółtymi elementami), po dwu stronach wieży znajdują się barierki z pełnej płyty w kolorze 

niebieskim. Urządzenie wyposażone z jednej strony w zjeżdżalnię i z drugiej w schodki. 

Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu. Wszystkie elementy 

konstrukcyjne ze stali nierdzewnej AISI304. Bulaj w kształcie połowy kuli o średnicy 400 mm, 

wykonany z  termo formowanego poliwęglanu o grubości 5 mm. Antypoślizgowe podesty w 

wieży hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym, cechujące się maksymalną 

odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością na ścieranie. Ślizg 

wykonany ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubości 2 mm kształtowana w technice 

CNC. Tuba z  polietylenu LDPE formowana rotacyjnie o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i 

długości 125 cm. Wymiary urządzenia 353 x 244 cm, wysokość 273 cm, strefa bezpieczeństwa 

653 x 594 cm. 
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Pionowa ścianka funkcyjna – liczydło – 1 szt. - w postaci liczydła w postaci trzech poziomych 

nierdzewnych drążków z kolorowymi krążkami z płyty HDPE o grubości 15 mm. Drążki 

zamocowane za pomocą aluminiowych klamer do dwóch pionowych słupów ze stali 

nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 

390 cm.   

 

 

 

 

Pionowa ścianka – labirynt - 1 szt. – z okrągłym labiryntem na środku, wykonana z 

kolorowego polietylenu. Ścianka zamocowana za pomocą czterech aluminiowych klamer do 

dwóch pionowych słupów z rur ze stali nierdzewnej. Wymiary urządzenia 13 x 90 cm, 

wysokość 125 cm, strefa bezpieczeństwa 313 x 390 cm. 
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3.1. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe muszą posiadać certyfikaty zgodności z 

normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. Wykonawca przedłoży certyfikaty na żądanie 

Zamawiającego. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno- 

zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. 

3.2. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające 

rysunki i zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary 

urządzeń i wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń 

i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Nie dopuszcza się zmiany kolorystyki 

urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na 

urządzenia rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.  

3.3. Urządzenia muszą odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników 

atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie 

poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- zabawowych muszą być wykonane ze stali 

nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi 

zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 

3.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wyposażenia placu zabaw na własny koszt z 

zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego bezusterkową dostawę do siedziby 

Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim. 

3.5 Rozliczenie za dostawę przedmiotu zamówienia odbędzie się po odbiorze przedmiotu 

dostawy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru, na podstawie faktury VAT. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – 36-060 Głogów Małopolski. Termin realizacji – od dnia 

udzielenia zamówienia do dnia 15.09.2018 roku. 
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5. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium: 

 – cena oferty – 100 % 

 

Opis sposobu obliczania kryterium ceny 

 

Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie 

ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez 

wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru: 

 

𝐶 = (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
)  𝑥 100  

gdzie: 

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

Cmin. – cena najtańszej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 

 

6. Sposób, termin i miejsce składania ofert 

a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści 

oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez 

osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 

placu zabaw do Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim", na kopercie 

należy umieścić dane adresowe oferenta. 

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres 

Zamawiającego. 

d. Termin składania ofert – 03.07.2018 r., godz.16.00, siedziba Zamawiającego – ul. Handlowa 

11 A, 36-100 Kolbuszowa. 

7. Pozostałe informacje 

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym oferta 

Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana 

przy ocenie.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-   zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 

-   zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 
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- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do 

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

-   wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  

 

8. Kontakt z Wykonawcami  

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Dyrektor Przedszkola Pani Ewelina 

Mokrzycka, tel. 533 038 500. 

 

       Dyrektor Przedszkola  

Ewelina Mokrzycka 


