
Dotyczy projektu: „Pomóż mi, a będę miał równy start”. Projekt realizowany w ramach projektu nr 1/9.1.1/13 pt.
„Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-32-010/13-00

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie

zaprasza
do  złożenia  propozycji  cenowej  na  dostawę  i  montaż  wyposażenia  placu  zabaw  w
Przedszkolu  Miejskim  w  Chojnie,  na podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych  dla  zamówienia,  którego  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  
w złotych równowartości 30.000 euro.

I. Zamawiający:
Przedszkole Miejskie w Chojnie
ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna
NIP: 858-183-90-26, Regon: 320925061

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  i  montaż  wyposażenia  placu  zabaw  
w Przedszkolu Miejskim w Chojnie w ramach projektu „Pomóż mi, a będę miał równy start”,
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

III. Warunki dostawy:
1. dostawa w cenach brutto określonych przez Dostawcę zgodnie ze złożoną ofertą;
2. dostawa i montaż w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy z Zamawiającym jednak nie 

później niż do 24 czerwca 2014 r.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Według załącznika nr 1 i 2 do oferty.

V. Specyfikacja techniczna wymaganych standardów placów zabaw:
Warunki techniczne ogólne:

1. Plac zabaw musi posiadać certyfikaty, dopuszcza się deklaracje zgodności czyli dokumenty
potwierdzające, iż produkty są zgodne z normą PN-EN1176-1,

2. Materiały,  substancje,  śruby,  łańcuchy,  sprężyny  i  inne  połączenia  oraz  elementy
zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane
atesty i dopuszczenia,

3. Elementy metalowe mają być malowane proszkowo, farbami zapewniającymi odporność na
warunki atmosferyczne,

4. Ślizg zjeżdżalni należy wykonać z bezpiecznego materiału np. blachy ze stali nierdzewnej,
5. Elementy  należy  mocować  na  fundamencie  umieszczonym  minimum  40cm  pod

powierzchnią gruntu,
6. Wszystkie stosowane śruby winny być ocynkowane,



7. Elementy  wykonane  ze  sklejki  winny być  pomalowane  na  rożne  kolory w tym na
czerwony, żółty, zielony, niebieski, aby zwiększyć atrakcyjność zestawów.

VI. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna:

1. zawierać łączną wartość zamówienia zawierającą wszystkie składniki cenotwórcze
potrzebne do wykonania zamówienia (np. transport, montaż etc.),

2. być opatrzona pieczątką firmy,
3. posiadać datę sporządzenia,
4. zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres

pmch@poczta.fm,  faksem na nr: (91) 414-38-36, pocztą tradycyjną, kurierem lub
też dostarczona osobiście na adres: Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 4
74-500 Chojna  (pokój  Dyrektora  Przedszkola)  do dnia  29.05.2014 r.  do  godz.
15.00. Decyduje data wpływu do Przedszkola Miejskiego w Chojnie.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.05.2014 r.,  a o wynikach wykonawca
zostanie poinformowany telefonicznie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%.

IX. Załączniki: 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
2. Formularz asortymentowo–cenowy - załącznik nr 2.

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Stelmach tel.: (91) 414-26-50.

Chojna, 15.05.2014r.

mailto:pmch@poczta.fm


Załącznik nr 1

………………………………………..
     pieczęć adresowa firmy

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nawa Wykonawcy 
……………………………………………………………....................................................
Adres siedziby………………………………………………………………………………
NIP ……………………….…………….. REGON……….……………………………….
Tel/FAX/e-mail …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

2. Przedmiot oferty:
Dostawa  i  montaż  wyposażenia  placu  zabaw  w  Przedszkolu  Miejskim
w Chojnie,  w  ramach  projektu „Pomóż  mi,  a  będę  miał  równy  start”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

3. Cena oferty:
Musi  zawierać  łączną  wartość  zamówienia  zawierającą  wszystkie  składniki
cenotwórcze potrzebne do wykonania zamówienia (np. transport, montaż etc.).

4. Płatność:
Zapłata  realizowana  będzie  przelewem  bankowym  na  podstawie  Faktury  VAT,  
w okresie 14 dni od daty prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy.

5. Oświadczenia Wykonawcy do wykonania określonej działalności lub czynności, 
Oświadczam(y), że Wykonawca:

1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej  działalności lub czynności,  jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponuje  potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oferowany asortyment zgodny z opisanym przedmiotem zamówienia.
4. Oferowana cena  zawiera  wszystkie  koszty związane  z  wykonaniem przedmiotu

zamówienia wraz z dostawą towaru do Zamawiającego.

________________________
        Podpis Wykonawcy



Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa i  montaż wyposażenia placu  zabaw w Przedszkolu  Miejskim w Chojnie
ul.  Wilsona  4 w  ramach  projektu „Pomóż  mi,  a  będę  miał  równy  start”,
współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Cena brutto: ……………....zł   ( słownie: ………………………………………………….zł)

                                                                        …………………………
data…………………….             …………………………..

     Podpis Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia jm. Uwagi- podobne do
Zestaw integracyjny dostosowany dla dzieci poruszających się na 
wózku inwalidzkim
WYMIARY URZĄDZENIA
Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą PN-EN 1176-
1:2009
Szerokość 5,58 m,
Długość 7,51 m,
Wysokość ~3,79 m,
Strefa funkcjonowania urządzenia F 51,17 m2,
Maksymalna wysokość upadkowa 1,65 m,
Wymiary strefy funkcjonowania długość 9,10 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 9,08 m,
Głębokość fundamentowania -0,60 m,
ELEMENTY SKŁADOWE 
Balkonik szeroki, szer. 150cm - 1 szt.
Drabinka pionowa - 1 szt.
Drabinka pozioma, dł. 244cm - 1 szt.
Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk" - 1 szt.
Podest duży wys. 30cm  - 1 szt.
Podjazd, podest wys. 30cm, szer. 150cm, dł. 228cm - 1 szt.
Wieża z dachem, podest wys. 90cm  - 1 szt.
Zjeżdżalnia wys. 90cm, ślizg nierdzewny o dł. 236cm - 1 szt.
MATERIAŁY:
Drabinka pozioma: konstrukcja nośna wykonana drewna klejonego
trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor zielony, 
zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm, 
konstrukcja pozioma wykonana z płyt HDPE w kolorze 
czerwonym oraz rurek ze stali nierdzewnej
Elementy połaciowe: płyty HDPE
Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana 
proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kąpielowo
Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice 
sitodruku
Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego
trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na kolor zielony, 
zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm
Podesty, schody: wykonane z drewna impregnowanego, 
frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, o grubości 
min. 35 mm. Szczeble w drabince poziomej, ślizg: 
stal nierdzewna. Zaślepki: tworzywo sztuczne
Zjeżdżalnia: burty z HDPE o gr. 19 mm, ślizg z blachy 
nierdzewnej 2 mm.

1 zestaw
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