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Zaproszenie do składania ofert 
zapytanie o cenę 

  

 
Dotyczy: dostawy i  montażu  urządzeń zabawowych zewnętrznych  

 
 W imieniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach  
- „Zamawiającego"  zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację dostawy i montażu urządzeń zabawowych 
zewnętrznych – zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
 Przedmiot  zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń zabawowych zewnętrznych i ich 
montaż na istniejącej nawierzchni trawiastej na terenie placu zabaw „Zamawiającego”. Urządzenia 
powinny być wykonane z materiałów, które gwarantują odporność na zmienne warunki pogodowe 
(deszcz, śnieg, mróz) np. stal ocynkowana i malowana metodą proszkową, stal nierdzewna, płyta 
HDPE.  

 Konstrukcja stalowa  - elementy drewniane wykluczone. 

 Urządzenie powinno podlegać minimum 2-letniej gwarancji. 

 Zgodne normą z PN EN 1176-1:2009 
 
1. Bujak na sprężynie: 

 Wymiary: długość około 0,50m; szerokość około 
0,40m, wysokość około 0,70m. 

 Konstrukcja urządzenie wykonana ze stali nierdzewnej 
lub ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej 
przed korozją malowaniem proszkowym 

 Siedzisko antypoślizgowe wykonane z płyty HDPE 

 Uchwyty metalowe na końcach zabezpieczone w 
sposób uniemożliwiającym powstawania uszkodzenia 
zdrowia dziecka 

 Sprężyna zabezpieczona przed korozją malowaniem 
proszkowym 

 Mocowania śrubowe zabezpieczone plastikowymi 
zaślepkami. 

 Wiek użytkowników: 1-12 

 Maksymalna ilość użytkowników: 1 
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2. Bujak podwójny na sprężynach: 

 Wymiary: długość około 1m; szerokość około 1m, wysokość 
około 1m. 

 Elementy konstrukcyjne z rury stalowej, ocynkowanej i 
malowanej proszkowo 

 Siedzisko, antypoślizgowe wykonane z płyty HDPE 

 Uchwyty metalowe na końcach zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiającym powstawania uszkodzenia zdrowia 
dziecka 

 Sprężyna zabezpieczona przed korozją malowaniem 
proszkowym 

 Mocowania śrubowe zabezpieczone plastikowymi 
zaślepkami. 

 Wiek użytkowników: 3-12 

 Maksymalna ilość użytkowników: 2 
3. Bujak na sprężynie „Słoń”: 

 Wymiary: długość około 0,80m; szerokość około 0,40m, 
wysokość około 0,80m. 

 Siedzisko, antypoślizgowe wykonane z płyty HDPE 

 Boczne ścianki w kształcie słonia wykonane z płyty HDPE 
lub ze stali nierdzewnej 

 Uchwyty metalowe na końcach zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiającym powstawania uszkodzenia zdrowia 
dziecka 

 Sprężyna zabezpieczona przed korozją malowaniem 
proszkowym 

 Mocowania śrubowe zabezpieczone plastikowymi 
zaślepkami. 

 Wiek użytkowników: 3-6 

 Maksymalna ilość użytkowników: 1 
4. Bujak na sprężynie „Pojazd”: 

 Wymiary: długość około 1m; szerokość około 0,50m, 
wysokość do 0,80m. 

 Siedzisko antypoślizgowe wykonane z płyty HDPE 

 Oparcie  wykonane z płyty HDPE 

 Boczne ścianki w kształcie auta wykonane z płyty HDPE 
lub ze stali nierdzewnej 

 Uchwyty metalowe na końcach zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiającym powstawania uszkodzenia zdrowia 
dziecka 

 Sprężyna zabezpieczona przed korozją malowaniem 
proszkowym 

 Mocowania śrubowe zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

 Wiek użytkowników: 1-12 

 Maksymalna ilość użytkowników: 1 
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5. Bujak na sprężynie: 

 Wymiary: długość około 0,70m; szerokość około 0,50m, 
wysokość około 0,80m. 

 Konstrukcja urządzenie wykonana ze stali nierdzewnej lub 
zestali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed 
korozją malowaniem proszkowym 

 Siedzisko antypoślizgowe wykonane z płyty HDPE 

 Uchwyty metalowe na końcach zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiającym powstawania uszkodzenia zdrowia 
dziecka 

 Sprężyna zabezpieczona przed korozją malowaniem 
proszkowym 

 Mocowania śrubowe zabezpieczone plastikowymi 
zaślepkami. 

 Wiek użytkowników: 1-12 

 Maksymalna ilość użytkowników: 1 
6. Huśtawka wagowa 

 Wymiary: długość około 3,50m; szerokość około 0,50m, 
wysokość około 1m. 

 Konstrukcja urządzenie wykonana ze stali nierdzewnej  

 Siedziska antypoślizgowe wykonane z płyty HDPE 

 Uchwyty okrągłe wykonane ze stali nierdzewnej  

 Oś osadzona w łożyskach gwarantująca wieloletnią cichą i 
płynną pracę urządzenia 

 Mocowania śrubowe zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

 Dwa odbojniki montowane na krańcach huśtawki 

 Wiek użytkowników: 3-12 

 Maksymalna ilość użytkowników: 2 
7. Karuzela pionowa: 

 Wymiary: długość około 3m; szerokość około 3m, 
wysokość około 2,50m. 

 Konstrukcja urządzenie wykonana ze stali nierdzewnej lub 
zestali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed 
korozją malowaniem proszkowym 

 Mechanizm obrotowy gwarantująca wieloletnią cichą i 
płynną pracę urządzenia 

 Trzy siedziska talerzowe zamontowane na łańcuchu 

 Łańcuch siedziska zabezpieczony antykorozyjnie przez 
gumową osłonę. 

 Śruby i mocowania wystawione na działanie warunków 
zewnętrznych wykonane z materiałów nierdzewnych , 
zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

 Elementy plastikowe wykonane z płyty HDPE 

 Wiek użytkowników: 3-12 

 Maksymalna ilość użytkowników: 3 
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Oferta winna być złożona do dnia 20 października do godz. 13.00 w siedzibie 
„Zamawiającego”: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach, ul. Jana 
Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice. 
 
 
 I. Przygotowanie oferty 

1. Cenę oferty w postaci łącznej ceny  za realizację przedmiotu zamówienia należy wskazać na 
formularzu oferty   (załącznik nr 1). 

2. Cena oferty, zawierająca wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, ma być 
wyrażona w PLN jako cena brutto oferty. 

3. Cenę oferty należy wyliczyć wg. kalkulacji własnej uwzględniając podane jednostki. 
4. Ofertę cenową, należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej  napisem:  "Urządzenia 

zabawowe zewnętrzne". 
 
II. Warunki umowy 
 Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się na podstawie przedstawionych 
faktur przelewowych, po wykonaniu zamówienia, zgodnie z protokołem końcowym.  
 
III. Inne postanowienia 
 W toku rozpatrywania ofert zamawiający może żądać od „Wykonawców” wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty oraz prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcami, którzy 
złożyli oferty. 
 „Zamawiający” informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, 
który zaoferuje najniższą cenę. „Wykonawca” może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej 
zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6. Negocjacje ceny nie będą prowadzone. 
 
  

W imieniu Zamawiającego: 
 

Urszula Strzelczyk 
 

500 051 307 
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Załącznik nr 1 
....................................................... 
/Miejscowość i data/ 

OFERTA CENOWA 
o wartości do 14000 euro 

Nazwa i adres zamawiającego: 
 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Ogród Jordanowski" w Kozienicach 
26-900 Kozienice 
ul. Jana Kochanowskiego 1 
 
Ofertę cenową składa: 
 
 
............................................................................................... 
Nazwa Firmy / Nazwisko i imię adres Wykonawcy 
 
1. Ja niżej podpisana/ny składam ofertę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych zewnętrznych 
za cenę ofertową brutto: 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Kwota 
brutto 

Dostawa i 
montaż brutto 

Całkowita kwota 
brutto oferty 

1  Bujak na sprężynie: 
Zgodnie ze specyfiką zamówienia 
lub równorzędny 

1 komplet    

2 Bujak podwójny na sprężynach: 
Zgodnie ze specyfiką zamówienia 
lub równorzędny  

1 komplet    

3 Bujak na sprężynie „Słoń”: 
Zgodnie ze specyfiką zamówienia 
lub równorzędny 

1 komplet    

4 Bujak na sprężynie „Pojazd”: 
Zgodnie ze specyfiką zamówienia 
lub równorzędny 

1 komplet    

5 Bujak na sprężynie: 
Zgodnie ze specyfiką zamówienia 
lub równorzędny 

1 komplet    

6 Huśtawka wagowa 
Zgodnie ze specyfiką zamówienia 
lub równorzędny 

1 komplet    

7 Karuzela pionowa: 
Zgodnie ze specyfiką zamówienia 
lub równorzędny 

1 komplet    

    Razem PLN, 
brutto  

 

PLN, słownie: 
…..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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2. Oświadczam, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w 
przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 
3. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z otrzymanymi dokumentami, w pełni je akceptuję i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte. 
 

4. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia. 
 

5. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym  
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia; 

 
6. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
7. Oświadczam, że nie podlegam  wykluczeniu z postępowaniu w okolicznościach o których mowa 
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. 

 
8. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy  
Prawa zamówień publicznych. 

 
9. Wykonawca oświadcza, że do wykonania wskazanej powyżej usługi nie zleci podwykonawcom 
bez zgody zamawiającego. 

 
10. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy na 
warunkach zawartych w zaproponowanej przez wykonawcę umowie zaakceptowanej przez obie 
strony, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

 
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

 
 1/ ilustracje, zdjęcia lub schematy urządzenia 

2/ certyfikaty, dokumentacje techniczne zgodne z PN EN 1176-1:2009 

3/ instrukcje użytkowania, 

4/instrukcje montażu, instrukcje konserwacji 

 
  
 
 
tel./fax. Wykonawcy..................................................... 
 
  
 
............................................................................ 
/podpis oferenta / 
 


