
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:  

„Zakup oraz montaż wyposażenia placów zabaw w Gminie 

Złotów” 

i zaprasza do złożenia oferty 

Do prowadzonego postępowania  nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, ze zmianami) - art.4 ust. 8 ustawy. 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażaenia placów zabaw a w 

szczególności: 

A) Plac zabaw w Świętej 

- sprężynowiec 

- huśtawka pojedyncza bez siedziska oraz  zawiesia   

B) Plac zabaw w Grodnie 

-zjeżdżalnia z drabinką długość ślizgu min 2,5 m. ślizg wykonany ze stalli nierdzewnej  

C) Plac zabaw w Nowym Dworze 

-ścianka linowa (szachownica) liny z rdzeniem stalowym 

-huśtawka wagowa  

- most linowo-łańcuchowy liny z rdzeniem stalowym 

D) Plac zabaw w Stawnicy 

Zestaw zabawowy „zamek” w skład którego wchodzą: 

-2 wieże z daszkiem + 1 bez daszku 

- zjeżdżalnia( stal nierdzewna) 

- most linowy (liny z rdzeniem stalowym) 

- przejście rurowe 



- wejście wspinaczkowe + wejście drabinka 

E) Plac zabaw w Rudnej 

-huśtawka podwójna 

- huśtawka wagowa 

F) Plac zabaw w Skicu  

-huśtawka podwójna 

-huśtawka wagowa 

Elementy zabawowe wykonane z drewna litego bezrdzeniowego impregnowane metodą 

ciśnieniowo-próżniową malowane powierzchniowo środkami ochronnymi, elementy 

metalowe  winny być  ocynkowane malowane proszkowo. Wypełnienia tj. daszki barierki 

siedziska wykonane z tworzywa HDPE. Urządzenia montowane na stopach stalowych, 

ocynkowanych, betonowane. W ofercie należy szczegółowo przedstawić parametry 

proponowanych urządzeń oraz ceny jedostkowe. 

2. Urządzenia muszą posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny i odpowiednie 

certyfikaty oraz muszą spełniać normy bezpieczeństwa. 

3. Wymagany termin realizacji dostawy wraz z montażem : 28 czerwiec 2013 r. 

4.O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy złożą pisemną ofertę wg wzoru 

określonego przez zamawiającego. 

5. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące realizacji dostawy, w 

tym transport i montaż urządzeń. 

6. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega zmianie w czasie trwania 

umowy, chyba że zmiana byłaby korzystna dla zamawiającego. 

7. Wykonawca do oferty powinien dołączyć specyfikacje techniczną poszczególnych 

urządzeń obejmującą m.in. wymiary, materiał, z których zostały wykonane, 

kolorystykę, ceny jednostkowe urządzeń, materiał poglądowy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części oferowanych w ramach 

oferty urządzeń. 

9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Mateusz Marciniak – tel 

67 263 53 05 

9. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7 w terminie do 

29.03.2013 r. do godz. 14
oo

 w pokoju nr 1 (sekretariat) 

 



 

 

 

 

         Złotów, dnia 
          miejscowość, data 

 

 

 

………………………………..       
pieczątka firmowa 

 

 

        Wójt 

        Gminy Złotów 

        Ul. Leśna 7 

        77-400 Złotów 
 

 

     OFERTA 

 

Nawiązując do zamówienia „Zakup oraz montaż wyposażenia placów zabaw w 

Gminie Złotów” 

 

……………………………………………………………………………………………… 

             /nazwa i adres wykonawcy/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

przedstawia niniejszą ofertę: 

 

cena ryczałtowa netto……………………………………….zł. 

słownie…………………………………… ………………….zł. 

 

cena ryczałtowa brutto………………………………………zł. 

Słownie…………………………………………………………………………………….zł. 

 

 

1.Oświadczamy, że cena ofert zawiera wszystkie koszty robót niezbędnych do realizacji 

zamówienia w zakresie określonym w przekazanym przez zamawiającego przedmiarze robót 

 

2.W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………….
       Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu  



 

 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY  

 

 

Miejscowość Urządzenia Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

całościowa 

brutto 

Plac zabaw w Świetej sprężynowiec   

huśtawka pojedyncza bez 

siedziska oraz zawiesia 

  

Plac zabaw w Grodnie zjeżdzalnia z drabinką długość 

slizgu min 2,5m 

  

Plac zabaw w Nowym Dworze ścianka linowa szachownica   

huśtawka wagowa    

most linowo-łańcuchowy   

Plac zabaw w Stawnicy Zestaw zabawowy(zamek)- 2 

wieże z daszkiem – wieża bez 

daszku- zjeżdzalnia- most 

linowy- przejście rurowe- 

wejście wspinaczkowe- wejście 

drabinka 

  

Plac zabaw w Rudnej huśtawka podwójna- huśtawka 

wagowa 

  

Plac zabaw w Skicu huśtawka podwójna- huśtawka 

wagowa 

  

 


