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Nędza, dnia 01.06.2021r. 

ZP.271.7.2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ  

130 000 złotych. 

 

Na zadanie pod nazwą: „Modernizacja placu zabaw w Łęgu”, w ramach pomocy 

finansowej na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów 

grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Nędza   

ul. Jana III Sobieskiego  5   

47 – 440  Nędza  

  

2. Tryb zamówienia. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych. Zgodnie z art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019, ze zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

 

3. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji placu zabaw w Łęgu, 

zlokalizowanego przy ul. Wyzwolenia 8, dz. nr 187 w Łęgu. 

 

Na plac zabaw składają się następujące elementy służące zabawie: 



a) zintegrowany zestaw zabawowy metalowy - składający się z połączonych trwale 

ze sobą elementów, w szczególności: 

 fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych wraz z kotwami, 

 podestu na linkach; 

 niskiej ścianki wspinaczkowej; 

 metalowych tworzących konstrukcję zasadniczą zestawu, 

 pochylni i podestów; 

 stalowych barierek; 

 wieży z zadaszeniem i zjeżdżalni; 

 połączonych z barierkami i konstrukcją tablic edukacyjnych, zabawowych i 

służących do rozwoju zmysłów; 

 tablicy z regulaminem placu zabaw. 

 

b) huśtawki podwójnej z metalową poprzeczką. 

 

 

Dla placu zabaw wybrano urządzenia i elementy wyposażenia prefabrykowane, 

montowane na stałe w gruncie na miejscu inwestycji. Urządzenia muszą być wykonane z 

bezpiecznych i trwałych materiałów, zgodnych z Polskimi Normami oraz warunkami 

bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

Wszystkie urządzenia powinny być tak rozmieszczone, aby zachować strefy 

bezpieczeństwa pomiędzy nimi, muszą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne atesty i 

certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 16630:2015 i PN-EN 1176.2009. 

Ilość, wymiary oraz rozmieszczenie stóp fundamentowych zostanie podana przez 

producenta urządzeń. Poziom górny fundamentu równy lub poniżej dolnemu poziomowi 

nawierzchni bezpiecznej. 

 

Przedstawione rysunki należy traktować jako poglądowe. Może nieznacznie odbiegać od 

rzeczywistego produktu. 

 Zestaw zabawowo- sprawnościowy: 
 



 
Przykładowy wygląd urządzenia zabawowego 

 

 

 Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm. Stal 

oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, 

odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

 Podesty z antypoślizgowej wodoodpornej sklejki, pokrytej filmem fonolowym. 

Odporna na ścieranie. Grubość 15 mm. 

 Płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości 15 mm. Materiał odporny na 

działanie warunków atmosferycznych, niewymagający konserwacji, nie 

rozwarstwiający się. 

 Elementy metalowe: drabinki, poręcze – oczyszczane w procesie piaskowania. 

Zabezpieczone przed korozją przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na 

warunki atmosferyczne. 

 Elementy złączne: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej. 

 Ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowane w technice 

CNC. 

 Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym. 

 Wymiary zestawu: 

• wysokość 2,67 m; 

• 4,80 m x 4,15 m; 

• maksymalna wysokość upadku: 1,00 m 

• strefa bezpieczeństwa: 7,80 m x 7,65 m 

 

 



 Huśtawka podwójna z metalową poprzeczką: 

 
Przykładowy wygląd huśtawki 

 
Przykładowy wygląd siedziska 

 

 Słupy drewniane, iglaste bezrdzeniowe, toczone cylindrycznie. Średnica 12 cm. 

Impregnowane, mocowane do podłoża za pomocą stalowych kotew, oczyszczanych w 

procesie piaskowania i malowanych proszkowo. 



 Poprzeczka metalowa. Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 

mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją 

farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

 Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łożyskowane. 

 Siedziska kubełkowe z łańcuszkiem, wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim 

poliuretanem. 

 Łańcuchy ze stali cynkowanej 6 mm. 

 Wymiary urządzenia: 3,00m x 1,60m 

• wysokość 2,20 m 

• 4,80 m x 4,15 m 

• maksymalna wysokość upadku: 1,24 m 

• strefa bezpieczeństwa: 3,00 m x 7,60 m 

 

Wymagane dokumenty dotyczące urządzenia: 

Urządzenia muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność wykonania z normą 

europejską EN 1176-1 do 1176-7. Producent urządzeń musi posiadać certyfikat za zgodność 

z powyższymi normami wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą np. TUV, INT, 

itp. Oznacza to, że przetestowano nie tylko samo urządzenie, ale cały proces jego 

wytwarzania. 

 

 

  II. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmuje: dostarczenie certyfikatów, atestów, zestawienia 

wykazu urządzeń.  

 

Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zadania 

określa niniejsze zapytanie ofertowe, dołączony do zapytania ofertowego przedmiar 

robót i projekt modernizacji placu zabaw w Łęgu i Specyfikacja Techniczna.  

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez 

wykwalifikowanych pracowników pracujących pod właściwym nadzorem.  

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.  

 

 

UWAGA! 

Rozwiązania równoważne. 

Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 

nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako przykładowe i służące jedynie do 

określenia cech technicznych i jakościowych materiałów - rozpatrywać je należy łącznie ze 

słowem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

Zestaw zabawowo-sprawnościowy musi posiadać wszystkie elementy przedstawionego 

wzoru urządzenia. 



Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w 

dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości 

potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym                          

i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie                    

i zapewniające sprawność eksploatacyjną.  

 
KODY CPV 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Roboty ziemne 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kategoria robót: 45112500-0 Usuwanie gleby 

Podbudowa pod nawierzchnie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

Nawierzchnie 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

Przygotowanie nawierzchni trawiastych i piaszczystych CPV 45236119-7 

Wyposażenie 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

Kategoria robót: 45113000-2 Roboty na placu budowy 

Place zabaw CPV 45112723-9 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.09.2021 r. 

 

 

5. Gwarancja 

Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc 

od dnia bezusterkowego odbioru końcowego.  

 

6. Kryteria oceny oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie: 

cena oferty – 100 % 



 

7. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym 

formularzem ofertowym. 

 

Cena powinna zawierać cały przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz wszelkie koszty 

związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

8. Termin i miejsce składania ofert: 

Do dnia 15.06.2020 r. do godziny 13.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy, pod 

adresem: 47- 440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, lub fax-em na nr (032) 410 20 04 lub 

na email: ug@nedza.pl 
 

Oferta na zadanie pod nazwą:  

Modernizacja placu zabaw w Łęgu 

 
 

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert będą 

odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. 

  

9. Istotne postanowienia umowy 

Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą zawiera wzór umowy, 

stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

10. Dokumenty, jakie należy złożyć: 

1) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

2) oświadczenie wykonawcy, 

3) kosztorys ofertowy- szczegółowy wykonany w oparciu o przedmiar robót załączony do 

niniejszego zapytania. 

 

11. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego: 

Monika Cyran 

Podinspektor Urzędu Gminy w Nędzy 

tel. (32) 66-60-483 

 

12. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia. 

 

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminu w sytuacji, gdyby 

wynikało to z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania 

dodatkowych informacji od oferentów. 

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 



14. Informacje w sprawie danych osobowych 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza. 

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, 

Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: daneosobowe@nedza.pl 
3. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Nędza na stronie 

Urzędu: www.nedza.pl 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są: 

1) formularz ofertowy; 

2) oświadczenie wykonawcy; 

3) wzór umowy; 

4) przedmiar robót. 

5) mapa – projekt zagospodarowania terenu  

6) projekt modernizacji placu zabaw. 

7) specyfikacja techniczna. 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

                      

 zatwierdzam 

 

Nędza, dnia  01.06.2021 r. 

mailto:daneosobowe@nedza.pl
http://www.nedza.pl/

