
 

          06.05.2019 r. 

Zapytanie ofertowe  
na   „Wykonanie tj. zakup, transport i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w wieku do 
lat 3 w  żłobku w Krzeszowicach” w ramach projektu „Jeżykowo” nr RPMP.08.05.00-12-
0036/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Fundacja Rozwoju Oświaty  Wychowania  i Sportu ‘FROWIS”, ul. Leśna 2a, 32-080 Zabierzów 
 

2. Tryb udzielania zamówienia 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014 – 2020. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie placu zabaw dla dzieci w wieku do 
lat 3 w Krzeszowicach obejmujące zakup, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw. Do 
dyspozycji teren płaski o powierzchni 255 m (prostokąt) przy budynku żłobka 
zlokalizowanego na ul. Wróbla 3, w Krzeszowicach. Zamówienie obejmuje zakup, transport i 
montaż elementów placu zabaw. 
Plac zabaw – 1szt. o wymiarach  od  min 5,5 do 6,5m  x na min 3 m do 4 m ze strefą 
bezpieczeństwa max 10 x  8 posiadający min. dwie zadaszone wieże i dwa podesty 
niezadaszone, min dwie zjeżdżalnie oraz dwie pary schodów. Urządzenie powinno być 
ozdobione jest panelami edukacyjnymi i zabezpieczone barierkami.  
Wszystkie platformy oraz schody posiadają otwory odprowadzające wodę. Konstrukcja 
powinna mieć przewagę  kolorów: niebieskiego, czerwonego lub pomarańczowego, żółtego 
i/lub zielonego, szarego.  
Plac zabaw wykonany z rury stalowej min.  Φ75 mm galwanizowanej lakierowana 
proszkowo, połączenia i obejmy aluminiowe lakierowane proszkowo, platformy wieżyczek 
pokryte gumą antypoślizgową. 
Platformy oraz schody muszą posiadać otwory odprowadzające wodę. 
Wszystkie elementy placu zabaw są łączone za pomocą pierścieni oraz klem i skręcane 
śrubami.  
Barierki ochronne, ślizgi, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa LLDPE lub HDPE 
odpornego na  odbarwienia i promieniowanie UV lub innego o podobnych lub lepszych 
parametrach. 
Plac zabaw  misi posiadać certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do zastosowania w 
miejscach publicznych oraz wszelkich placówkach oświatowych.  
Karuzela obrotowa min. dla 4 użytkowników– 1szt. posiadająca:  
podłogę z blachy ryflowanej aluminiowej grubość min. 5mm, 
Trzpień podłogi łożyskowy, 
Rura trzpienia obrotowego min. Ø 100, 
Ramiona z rury min. Ø 45. 
Siedziska wykonane z płyty HDPE lub innej o lepszych parametrach . Poręcze stalowe z rury 
min. Ø 20mm. 



 

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi 
fasadowymi, natomiast elementy wykonane ze sklejki zabezpieczane farbami 
poliuretanowymi. 
Wymiary: min. ø1,5 m x min. 0,6m  - 0,7 wysokości 
Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do zastosowania w miejscach 
publicznych oraz wszelkich placówkach oświatowych. 
Sprężynowiec  karuzela - 1szt. 
Karuzela wykonana z tworzywa LLDPE lub HDPE barwionego w masie odpornego na warunki 
atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne, odbarwienia i promieniowanie UV lub innego o 
podobnych lub lepszych parametrach. Sprężyna wykonana ze stali galwanizowanej 
lakierowanej proszkowo.  
Posiada cztery siedziska i uchwyt.  
Wymiary: ok.  ⌀120 x min. 0,65m  - 0,75 wysokości  
Strefa bezpieczeństwa: ⌀ ok. 400 cm – 450 cm 
Huśtawka dwuosobowa. 
Stelaż huśtawki  wykonany jest ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, co dodatkowo 
chroni elementy metalowe przed korozją. Huśtawka przystosowana jest dla dzieci małych jak 
i dużych.  
Wymiary: ok. 2,53 x 1,40 x 2,50 m 
Siedzisko kubełkowe z łańcuszkiem 
Urządzenie wykonane z trwałej gumy, posiada rozpinany łańcuszek, aluminiowy wkład, śruby 
M8.  
Odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Wymiary: 45,5x30,5x22cm  
Huśtawka na sprężynie  
Huśtawka wagowa (dwuosobowa) na sprężynie posiada dwa siedziska z tworzywa LLDPE lub 
HDPE lub innego o podobnych lub lepszych parametrach w kolorze niebieskim oraz 
konstrukcje wykonaną ze stali galwanizowanej lakierowanej proszkowo w kolorze 
czerwonym. | 
Wymiary: ok. 190x40x75cm  
Sprężynowiec  auto 
Urządzenie – zabawka dwuosobowa w kształcie niebieskiego autka o wymiarach  ok. 150 x 
80 x 60 cm, oraz wysokości swobodnego upadku 50 cm. Wykonane z trwałego tworzywa 
LLDPE lub HDPE lub innego o lepszych parametrach. Sprężyna ze stali galwanizowanej 
lakierowanej proszkowo.  
 

4. Kod CPV: 
37535200-9 wyposażenie placu zabaw 
 

5. Termin realizacji 
Do 30.05.2019 r. 
 

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie zapisy Zapytania 
ofertowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego 
wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT. 



 

Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym 
negocjacjom. 
Cena jest stała i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres 
obowiązywania umowy, chyba że zmianie ulegnie stawka VAT. 
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.  
 

7. FORMA OFERTY i SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 
8. Wykonawca składa ofertę cenową  opatrzoną pieczęcią, datą i podpisem w 

jednym z wymienionych wariantów: 

a/ w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem, lub osobiście 
do siedziby Zamawiającego w zabezpieczonej kopercie oznaczonej jako: 
„Dostawę tj. zakup, transport i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci w wieku 
do lat 3 w  żłobku w Krzeszowicach” na adres:  Fundacja Rozwoju Oświaty  
Wychowania  i Sportu ‘FROWIS”, ul. Leśna 2a, 32-080 Zabierzów, 
- składanie ofert do dnia 21.05.2019 r. do godziny 10.00 decyduje data i godzina 
wpływu do siedziby Zamawiającego 
b/ w formie elektronicznej – podpisana oferta w formie skanu na adres: 
frowis@wp.pl,  do dnia 21.05.2019 r. do godziny 10.00 
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca zostaje związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  
 

10. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2019 r. do godz. 10:00 
 

11. KRYTERIA OCENY OFERT 
Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów (L) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w 
przedmiocie zamówienia.  
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
C – 100% - cena oferty 
Sposób obliczenia punktów: 
Liczba punktów dla kryterium C obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej 
oferty przez cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby 
przez wagę kryterium, która wynosi 100. 
Przeliczenie wg wzoru 
C (liczba punktów) = Cnajtańsze/Coferty badanej * 100 
 

12. Sposób przygotowania i składania ofert 
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.  
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych 
niniejszym zapytaniem ofertowym. 

mailto:frowis@wp.pl


 

Jeden oferent może złożyć 1 ofertę. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z 
niniejszym zapytaniem ofertowym lub niekompletnej oferta Wykonawcy zostanie odrzucona 
i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie. 
 

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym 
jego etapie bez podania przyczyny. 
 

14. Kontakt z Wykonawcami 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w 
sprawach merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Cezary Schiff, telefon: 693 
61 66 61, e-mail: cezary@e-cezar.pl  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 15.00. 
 

15. Termin realizacji zamówienia 
Do 30.05.2019 r. 

 
Ofertę przygotował 
Cezary Schiff  
 
 


