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Ognisko Pracy Pozaszkolnej       Kozienice 10.09.2019 r.  
„Ogród Jordanowski” 
ul. Jana Kochanowskiego 1 
26-900 Kozienice 
Tel. (48) 614-25-56 

 
 
OPPOJ.360.2.2019 

 
Zaproszenie do składania ofert 

zapytanie o cenę 
 Dotyczy: dostawy i  montażu  urządzenia zabawowego zewnętrznego  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 W imieniu Gminy Kozienice, ul Parkowa 5, 26-900 Kozienice NIP  812 182 82 16   REGON  

670223333 reprezentowanej  przez Panią Urszulę Strzelczyk – Dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej „Ogród  Jordanowski”  w  Kozienicach,  ul. Jana Kochanowskiego 1,  26-900 Kozienice, 
NIP  8121795267 REGON  672749909, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
24.08.2016 przez Burmistrza Gminy Kozienice - „Zamawiającego",  zapraszam do złożenia oferty w 
ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację 
dostawy i montażu urządzenia zabawowego zewnętrznego – zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Ze względu na wartość szacunkową zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych polskich 
równowartości kwoty 30 000 euro, niniejsze postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 
8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 
1986, 2215 z 2019 r. poz.53) 

 
III. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 

 

III.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia zabawowego zewnętrznego i jego montaż na 
terenie placu zabaw „Zamawiającego”.  

 
III.2 RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa, montaż 
 
III.3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Kompleks powinien być stylizowany na statek lub inny pojazd o równorzędnej sylwetce. 
2. Zestaw zabawowy powinien być wykonany z materiałów, które gwarantują odporność na 

zmienne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mróz), zgodnie normą z PN EN 1176. 
3. Zestaw powinien być kolorowy, bezpieczny i atrakcyjny. 
4. Wymiar zestawu nie może być mniejszy niż długość około 11,5m; szerokość około 6,5m, 

wysokość około 6m. 
5. Kompleks powinien być wyposażony w zróżnicowane elementy dające możliwość ciekawej 

zabawy. 
a. przynajmniej jedna zjeżdżalnia ślimakowa, 
b. przynajmniej jedna zjeżdżalnia tubowa, 
c. przynajmniej jedna zjeżdżalnia jednotorowa 
d. przynajmniej jedna zjeżdżalnia dwutorowa 
e. minimum dwie wieże, 
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f. przejścia miedzy wieżami np. tunelowe, 
g. zjazd typu strażacki lub równorzędny, 
h. elementy charakterystyczne dla statku: burty, maszty, elementy przeźroczyste, 
i. różnorodne podesty o zróżnicowanej wysokości, 
j. różnorodne panele edukacyjno – manipulacyjne w tym okienka. 
k. schody i wejścia na urządzenie dające możliwość wejścia z różnych stron jednocześnie 

6. Konstrukcja stalowa  - elementy drewniane wykluczone! 
7. Konstrukcja musi być stabilna posadowiona na prefabrykowanych bloczkach betonowych lub 

równorzędnych. 
8. Tunele, panele, zjeżdżalnie, daszki, ścianki oraz kolorowe elementy wykonane z polietylenu o 

niskiej gęstości EDPE odporne na warunki atmosferyczne z zastrzeżeniem: elementy drewniane i 
płyty  - wykluczone. 

9. Schody i podesty powinny mieć właściwości antypoślizgowe. 
10. Słupy, barierki, poręcze powinny być wykonane ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo – 

lub o równorzędnej wytrzymałości. 
11. Wszelkie śruby nakrętki, wkrętki wykonane ze stali nierdzewnej. 
12. Wszelkie materiały powinny posiadać pozytywny wynik badania na zawartość pierwiastków 

śladowych, ftalanów i kadmu, metali ciężkich zgodnie z normą PN EN 71-3   

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU 

  IV.1  O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
1. Złożą ofertę zgodną ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz terminem jej 

złożenia, (wg. specyfikacji istotnych warunków zamówienia) na formularz oferty, którego wzór 
stanowi Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy – do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Posiadają wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie 
profesjonalnej realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Dysponują należytą wiedzą, niezbędnym doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz 
odpowiednią ilością osób zdolną do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

5. Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w 
momencie wykonywania usługi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia.                  

IV.2  Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem spełniania    
   powyższych wymogów. 

IV.3 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca powinien przedstawić (do wglądu) oryginały  
dokumentów poświadczające, iż spełnia on wszelkie warunki uprawniające go do udziału w 
niniejszym postępowaniu. 

 
V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia do 08 listopada 2019 r., przy czym jako 
wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się montaż urządzenia. 
 

VI. OFERTA 
Oferta powinna zawierać: 
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania. 
2. Zdjęcia obrazujące wygląd oferowanego zamówienia. 
3. Certyfikaty potwierdzające zgodność z normą  PN EN 1176 wydane przez jednostkę posiadającą 

akredytację PCA. 

 
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać drogą mailową na adres: ogrodjordanowski@wp.pl  
w pole: tytuł wiadomości należy wpisać: „Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzenia     

mailto:ogrodjordanowski@wp.pl
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                    zabawowego zewnętrznego” 
2. Termin przesyłania ofert upływa: 20 września 2019 r. o godzinie 10.00  

3. Oferty przesłane po terminie wskazanym w pkt.2 nie będą rozpatrywane. 
 

VIII. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego kryterium: 

- najniższa cena – waga 100% - za kompleksowa realizacje przedmiotu zamówienia. 
1. Proponowana cena brutto musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym koszty dostawy i 
montaż.  

2. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeśli 
występuje. 

3. Cena podana w ofercie będzie cena ostateczną z zastrzeżeniem ust. 7 część X Zapytania. 
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawca będą prowadzone w złotych polskich. Nie 

dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 
5. Warunkiem dokonania płatności będzie odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia na 

podstawie protokołu końcowego bez uwag. 
 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Informacje w wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający opublikuje w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Kozienice. Stosowną informację Zamawiający przekaże również do wszystkich 
Wykonawców, którzy złożą ofertę w prowadzonym postępowaniu.  
 

X. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
2. Z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w oparciu o złożona, najkorzystniejsza ofertę na 

kompleksowe realizację przedmiotu zamówienia oraz który spełni wszystkie wymagania niniejszego 
zapytania ofertowego, zostanie podpisana umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 
Zapytania. 

3. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku – w terminie 14 dni – po dostarczeniu do siedziby 
Zamawiającego faktury/rachunku, po potwierdzeniu przez Zamawiającego kompleksowo i 
prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienia i 
uzupełnienia do złożonych ofert.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania 
uzasadnienia na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podawania 
przyczyny. 

7. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą – najniższą – ceną, Zamawiający 
poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych. 
 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród 

Jordanowski” z siedziba w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, 26-900 Kozienice. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pisemnie, wysyłając informację na adres e-mail: iod.oppoj@wp.pl lub na adres 
siedziby administratora, z dopiskiem: „inspektor danych osobowych”. 

3. Pani/Pana osobowe przetwarzane będą w celu realizacji art. 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
na podstawie art. 6 1 lit. C ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku,  

mailto:iod.oppoj@wp.pl
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany ustawowo. Po upłynięciu okresu 
przechowywania dane są archiwizowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi z każdym razem, gdy w Państwa 
ocenie dane będą przetwarzane w sposób niewłaściwy. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania. 
9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane 

osobowe zostały zebrane. 
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.    

 
  
 
  

W imieniu Zamawiającego: 
 

Urszula Strzelczyk 
 

500 051 307 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


