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Straszyn, 30.09.2019r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (2 etap) na terenie Szkoły Podstawowej im. Ignacego 

Krasickiego w Straszynie (ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn) 

 
1. Dane Zamawiającego: 

 
Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Straszynie 

ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn 

 
Nabywca: Gmina Pruszcz Gdański 

Ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 

NIP: 593-21-40-699 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń na  zewnętrznym placu zabaw dla  dzieci  

w Szkole Podstawowej w Straszynie. 

2. Szczegółowy opis zamówienia (6 PUNKTÓW) – PROJEKTY Z UŻYCIEM DREWNA BĘDĄ 

WYKLUCZONE 

: 
 

Lp. Element 
zamówienia 

Specyfikacja Liczba sztuk w 

zamówieniu 

1 CZĘŚĆ 1: Pokrycie 

nawierzchni pod nowe 

zabawki 
odpowiednim materiałem – 
5,5x8m - około 45m2    

Bezpieczna nawierzchnia gumowa koloru 
żółtego, spełniająca normy PN. 

Powierzchnia gumowa 
45m2    

2 CZĘŚĆ 1:  Karuzela, 2 
zwierzęta do bujania dla 
dzieci, ważka 4-osobowa 
(dopuszcza się 2-osobową) 
do 12 roku życia na terenie 
o powierzchni z polem 
bezpieczeństwa 45m2 

Karuzela z siedziskiem w środku, zabawka 

typu ważka oraz zwierzęta do bujania, 

wykonane z materiałów odpornych na 

działanie warunków atmosferycznych, zgodna 

z normami PN, przeznaczona dla dzieci od 5 

do 12 lat. 

1 karuzela 
2 zwierzęta 
1 ważka 4-osobowa 
(dopuszcza się 2-
osobową) 

3 CZĘŚĆ 2: Pokrycie 
nawierzchni pod nowe 

zabawki 
odpowiednim materiałem – 
5x7m - około 35m2   

Bezpieczna nawierzchnia gumowa koloru 

żółtego, spełniająca normy PN. 

Powierzchnia gumowa 
35m2 

4 CZĘŚĆ 2:  Latania morska 
z wewnętrznym wejściem i 
z dużą zjeżdżalnią – tzw. 
Rura/spirala (wysokość  ok. 
6 metrów) – bądź zabawka 
podobnego typu. W zamian 
tego dopuszcza się zabawkę 
liniarnię typu piramida 
obejmująca pole 35m2 o 
wysokości ok. 5 metrów – w 
drugiej kolejności. 

Latarnia ze zjeżdżalnią (bądź podobna 

zabawka ze zjeżdżalnią rurą/spiralą) bądź 

liniarnia wykonane z materiałów odpornych 

na działanie warunków atmosferycznych, 

zgodna z normami PN, przeznaczona dla 

dzieci od 5 do 12 lat. 

Latarnia morska (bądź 
podobna zabawka) z 
wewnętrznym 
wejściem i zjeżdżalnią 
(ok. 6 metrów 
wysokości). 
Dopuszcza się  zamiast 
tego liniarnię typu 
piramida. 
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5 Pokrycie nawierzchni 
piaskowej materiałem 
gumowym (na zboczu 
górki) – około 8x5m ok. 
40m2 

Pokrycie mocowane na stałe do podłoża, 

wykonane z materiałów odpornych na 

działanie warunków atmosferycznych. 
 

Pokrycie gumą – 40m2 

6 Tablica - Regulamin placu 
zabaw 

 

 

 

Tablica placu zabaw, podpora wykonana z 

materiału malowanego proszkowo (nie 

drewnianego). 

1 sztuka – regulamin 
uwzględniający zabawę 
dla dzieci od 3 do 12 lat 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (mieszczących się w kwocie 30tys 

brutto). W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty, które w tej kwocie zaproponują 

najwięcej rozwiązań. 

4. Zamawiający dopuszcza oferty z różnymi wariantami i propozycjami dotyczącymi poszczególnych 

elementów placu zabaw. 

5. Całość zamówienia powinna być objęta jedną gwarancją wykonawcy, co oznacza, iż w przypadku 

uszkodzenia któregoś z elementów będących przedmiotem zamówienia, podlega on naprawie lub 

wymianie przez wykonawcę. Szczegółowe warunki określone powinny zostać w gwarancji. 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do 22.11.2019r. (piątek). 

4. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie 

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami   wykonującymi    w   imieniu   zamawiającego   czynności    związane   z   przygotowaniem  i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą. 

2. Składając ofertę, Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w procesie 

postępowania, wyłaniającego wykonawcę zamówienia. 

5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

− Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. 

Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną 

na adres zamawiającego. 

− Osobą  ze  strony  zamawiającego   uprawnioną   do   porozumiewania   się   z   wykonawcami w 

sprawach proceduralnych i merytorycznych jest Pan Rafał Małek (telefon 519 848 584). Adres e-

mail: kierownikspstraszyn@gmail.com  

6. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

- zaproponowany projekt wraz z końcową wyceną (kwoty brutto) 

- załącznik nr 1, Formularz ofertowy - należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę 

brutto w polskich złotych. 

3. Oferta oraz wymagany załącznik wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym. 

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

 



Strona 3 z 3  

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług 

VAT. 

7. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – dopuszcza się złożenie w niej kilku wariantów 

placu zabaw. 

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych listownie): „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 

(2 etap)” 

 

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty email: zsstraszyn@interia.pl lub 

dostarczona osobiście na adres ul. Starogardzka 48, 83-010 Straszyn do 07.10.2019r. 

(poniedziałek) do godziny 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie 

wyników zostanie podane do 9.10.2019 (środa) do godziny 15.00 na stronie WWW szkoły 

http://szkolastraszyn.pruszczgdanski.pl/. Wyniki zostaną też rozesłane mailowo do wszystkich 

firm, które wezmą udział w zapytaniu ofertowym i podadzą swojego maila. 

2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie; sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert. 

3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub 

mailową. 

 
10. Opis kryteriów oceny ofert 

Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

1. Cena brutto do 30 tysięcy brutto PLN, przy czym będzie też brany pod uwagę zaproponowany 

projekt, najbardziej rozbudowany, estetyczny i funkcjonalny, spełniający opis przedmiotu 

zamówienia mieszczący się w zaplanowanym budżecie - 100% oceny. Materiał wykonania – 

projekty z użytym drewnem będą wykluczone. 

2. W przypadku identycznych cen i zbliżonych do siebie projektów pod uwagę będzie brana ilość 

zabawek jaka została uwzględniona oraz termin realizacji. 

3. Preferowany jest jak najkrótszy termin realizacji zamówienia. 

 
Zamawiający zastrzega, że pomimo spełnienia przez oferenta wszystkich wymaganych 

warunków, w przypadku przekroczenia oferowanej ceny (kwoty przyjętej na wykonanie usługi) 

bądź zbyt mało rozbudowanej oferty, oferta nie będzie rozpatrywana. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi, zaplanowaną w budżecie. 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje mailowo Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Z firmą z najkorzystniejszą ofertą skontaktuje się telefonicznie. Umowa 

zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę. 

Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej. 

 

9. Załączniki: 
 
 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy 
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