
 
Giżycko, 13 lipca 2020r.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Giżycku 

11-500 Giżycku ul. Dąbrowskiego 15, tel.: 692 915 979 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dostawa i wykonanie elementów wewnętrznego 

placu zabaw wraz z montażem w PSONI Koło  
w Giżycku 

 
 
 

I. Wymagania dotyczące Wykonawcy  
 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
 
prowadzą działalność i posiadają doświadzczenia z zakresu produkcji oraz montażu placów 
zabaw z drewna oraz nie mają powiązań z Zamawiającym, w szczególności poprzez:  
 
• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym,  
•  pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź  
pełnomocnika Zamawiającego,  
•  pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu zarządzającego 
Zamawiającego.  
 
Wyżej wyszczególnione wymagania  powinny zostać poświadczone przez Wykonawcę 
stosownymi dokumentami dołączonymi do formularza ofertowego. Brak w/w dokumentów 
skutkować będzie odrzuceniem oferty.  
 
 
 
 
 



II. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest: Plac Zabaw dla dzieci - Dostawa i wykonanie elementów 
wewnętrznego placu zabaw wraz z montażem w PSONI Koło w Giżycku. 
 

 
Zestaw sprawnościowy z belką balans (zdjęcie orientacyjne) 

 
 
Zestaw sprawnościowy z belką balans o wymiarach 3,7m x 0,86m; strefa bezpieczeństwa: 
6,7m x 3,86m. Parametry zestawu: 

• belka drewniana o przekroju 90mm x 90mm zawieszona na 4 łańcuchach 
galwanizowanych przymocowanych do poręczy metalowych 60mm x 40 mm 
(malowane proszkowo na kolor czerwony) 

• słupy sosnowe o przekroju 90mm x 90mm - fazowanie czterostronnie, impregracja 
ciśnieniowa; kolor brązowy 

• deski sosnowe 880mm x 100mm x 30mm/680mm x 100mm x 30mm - fazowanie 
czterostronne 

• montaż na metalowych kotwach 
• kotwa metalowa - ocynkowana ogniowo 
• łączniki metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) ocynkowane, DIN 603 



 

 
 
Huśtawka BOCIANIE GNIAZDO (zdjęcie orientacyjne) o wymiarach 2,40m x 2,8mx 2,20m 
(szer. x dł. x wys.); strefa bezpieczeństwa: 7,20m x 2,30m. Parametry zestawu: 

• wykonane ze stali nierdzewnej, podkład cynkowy + malowanie proszkowe 
• konstrukcja nogi: rura fi 100 mm 
• konstrukcja górnej belki: profil 80x80x1900mm 
• siedzisko bocianie gniazdo: stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia w 

kolorze niebieskim; siatka siedziska z liny zbrojonej w kolorze zcerwonym 
• zawiesia: MHL03 x 2 szt 

 
 
 
 
 
 



  
 
Bujak LOKOMOTYWA (zdjęcie orientacyjne) o wymiarach 75 x 50 x 80 cm; strefa 
bezpieczeństwa: 400 x 400 cm. Parametry urządzenia: 

• sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo na 
kolor czerwony 

• elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej 
• elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowane proszkowe powłoką poliestrową 
zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia 
w promieniach UV 

• panele i siedzisko z płyty PE-HD barwionego w pełnej masie 
• zaślepki plastkiowe (zgodne z PN-EN 1176) 
• uchwyty/podnóżki (zgodne z PN-EN 1176) 
• sprężyna stalowa (zgodna z PN-EN 1176) 
• urządzenia montowane na stałe w gruncie 

 
Bujak STATEK (zdjęcie orientacyjne) o wymiarach 77 x 50 x 81 cm; strefa bezpieczeństwa: 
400 x 400 cm. Parametry urządzenia: 

• sprężyna oraz materiały metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo na 
kolor czerwony 

• elementy łączące tj. śruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej 
• elementy metalowe ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe, chromianowanie i malowane proszkowe powłoką poliestrową 
zapewniające dużą odporność na działanie warunków atmosferycznych, odbarwienia 
w promieniach UV 

• panele i siedzisko z płyty PE-HD barwionego w pełnej masie 
• zaślepki plastkiowe (zgodne z PN-EN 1176) 
• uchwyty/podnóżki (zgodne z PN-EN 1176) 
• sprężyna stalowa (zgodna z PN-EN 1176) 
• urządzenia montowane na stałe w gruncie 



 
 
 

 
 
Zestaw Forteca (zdjęcie orientacyjne) o wymiarach 6,38m x 3,92m; strefa bezpieczeństwa: 
9,88m x 6,92m. W skład zestawu wchodzą: 

• wieża 900 x3 
• wieża 500 x2 
• dach czterospadowy wykonany z HDPE x2 
• wykończenie daszków w kształcie murów fortecy z HDPE 
• wejście liniowe 2 stopniowe z liny z polipropylenu z rdzeniem stalowym x1 
• wejście wspinaczkowe 900 x1 
• schody z barierami wykonanymi z kolorowych płotków z HDPE x1 
• trap drewniany 500 x1 
• zjeżdżalnia 900 wykonana z tworzywa kompozytowego x1 
• tunel – rura karbowana o podwyższonej wytrzymałości x1 
• belka balans drewniana z osłonami x1 
• bariera kółko-krzyżyk x1 
• panel z rysunkiem piesek – zielony x1 
• panel z rysunkiem kaczorek – żółty x1 
• bariera szczeblowa wykonana z kolorowych płotków z HDPE x3 
• flaga obrotowa z logo 

Opis techniczny: 
§ Konstrukcja nośna wykonana z belek drewnianych w kolorze brązowym o profilu 

kwadratowym 90x90, belki frezowane i fazowane 
§ Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor czerwony 
§ Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne. 



§ Płyty wykonane z HDPE o grubości 6 mm. 
§ Płyty ścianek wspinaczkowych wykonane ze sklejki wodoodpornej obustronnie 

laminowanej o grubości 18 mm. 
§ Liny Ø16mm wykonane z polipropylenu z rdzeniem stalowym. 
§ Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa kompozytowego 
§ Posadowienie słupów drewnianych w gruncie przy pomocy ocynkowanych kotew 

stalowych 
§ Fundamentowanie w gruncie przy pomocy betonu klasy min. C16/20 
 
 
III. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37535200-9 
Wyposażenie placów zabaw. 
 
IV. Termin wykonania usługi:  
Termin wykonania usługi: od 01 sierpnia 2020r. do 30 października 2020r.  
 
 
V. Kryterium oceny ofert:  
 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana najtańsza oferta.  
 
 
VI. Termin i sposób złożenia ofert  
 
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, na formularzu dołączonym do niniejszego 
zapytania, w terminie 10 dni roboczych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego tj. do dnia 28 
lipca 2020r., na adres: aremkarcisz@op.pl oraz zk.gizycko@psouu.org.pl , lub też osobiście  
w biurze PSONI Koło w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15, 11 – 500 Giżycko.  
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ogłoszone zostanie w formie telefonicznej lub 
e-mailowej oraz na stronie www.psonigizycko.org.pl w dniu 29 lipca 2020 roku. 
 
Oferent zobowiązany jest do złożenia, wraz z ofertą, oświadczenia o braku powiazań́ 
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia stanowi załącznik do 
niniejszego zapytania).  
 
VII. Uwagi końcowe  
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, do zawarcia umowy. 
PSONI Koło w Giżycku może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej 
decyzji.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Giżycko, ______________ 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………… działając w imieniu i na 
rzecz Oferenta: 
Nazwa i siedziba Oferenta: 
 
....................................................................................................................................................... 
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 
 
NIP: …................................................................ REGON........................................................... 
 
KRS:…………………………………. 
 
oświadczam/my, iż Oferent nie jest powiązany osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym, 
w szczególności poprzez: 
 
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Zamawiającym, 
 
2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź 
pełnomocnika Zamawiającego; 
 
3. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkami organu zarządzającego 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
PODPIS OFERENTA LUB OSÓB UPOWAŻNIONYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
w sprawie udzielenia zamówienia na usługę  

 

[PrzetDostawa i wykonanie elementów wewnętrznego 
placu zabaw wraz z montażem w PSONI Koło  

w Giżycku 
 
 

Ja/my niżej podpisany/ni …………………………………… działając w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy: 
Nazwa i siedziba Wykonawcy: 
.................................................................................................................................................................. 
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) 
NIP: …................................................................ REGON: …........................................................... 
KRS:………………………………….prowadzony przez Sąd 
Rejonowy………………………………………………………………………………….. 
Tel. …............................................................... Fax. …........................................................................ 
http// …............................................................... e – mail: …............................................................ 
 

Składam/y ofertę na wykonanie usługi polegającej na Dostawie i wykonaniu elementów 
wewnętrznego placu zabaw wraz z montażem w PSONI Koło w Giżycku. 

 
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się związanymi 

określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do 
przygotowania oferty. 

2. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za: 
 
Cenę netto:.............................................zł (słownie złotych: ……………….……………), 
 
 
cenę brutto: .............................................zł (słownie złotych:……………………...……..). 
 
 

3. Posiadamy doświadczenie w dostawie, wykonaniu i montażu placów zabaw.  

Termin związania ofertą wynosi 10 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
 
_____________________________    _________________________ 
Miejscowość, data              Podpis 
 
 
 


