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OGLOSZENIE 
, 

o ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

Dostawa i montaz urz~dzen na placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Mystkowie (Gmina Baboszewo, pOW. plonski, woj. mazowieckie). 

Tryb udzielenia zamowienia: zapytanie ofertowe. 

I. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM zamieszezono: 
- na stronie intemetowej Zamawiaj~eego - www.ugbaboszewo.bip.org.pl. 
data zamieszezenia 05.10.2015. 
-na tabliey ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo, data zamieszezenia 05.10.2015. 

II.NAZWA I ADRES ZAMA WIAJ1\CEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, woj. mazowieekie, tel. 23 6611091,6611092,6611082, faks 236611071. 

• Adres strony internetowej zamawiaj~cego, na ktorej znajduje si~ szczegolowy opis 
zamowienia: www.ugbaboszewo.bip.org.pl 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

Dostawa i montaz urz~dzen lla placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Mystkowie (Gmina Baboszewo, pow. plonski, woj. mazowieckie). 

Zakres zam6wienia obejmuje: 
1.Dostawy urz~dzen zabawowyeh i element6w malej arehitektury: 

l)Zestaw zabawowy. Dane teehniezne: dlugosc 9,60 m, szerokosc 4,20 m wysokosc 3,20 m. 
Elementy skladowe zestawu: wieza kwadratowa z daszkiem 90x90 em - 2 szt. , zjezdzalnia 
metalowa- stal kwasoodpoma h - 90 em 1 szt. , mostek z wypelnieniami boeznymi 1 szt., wejseie 
typu "koci grzbiet" z lin~ 1 szt. , wejseie "straZaekie" - stal kwasoodpoma 1 szt., mostek z 
ruehomymi belkami 1 szt., srupy nosne lOx 1 0 em- drewno klejone. Montaz na kotwaeh 
stalowyeh zabezpieezonyeh antykorozyjnie . Maksymalna wysokosc upadku: 1,50m 

2) Zestaw zabawowy samoeh6d. W sklad urz~dzenia wehodzi 6 k61 , tuba .Konstrukeja stalowa 
oeynkowana ogniowo i malowana lakierem akrylowym , strukturalnym. Dane teehniezne: 
dlugosc od 3,40 m , szerokosc od 1,00 m , wysokosc 2,00 m. Strefa bezpieezenstwa: dlugosc 
6,40 m szerokosc 4,00 m. Maksymalna wysokosc upadku: 1,80 m. 

3) Hustawka wazka -pieski, pion metalowy. Dwa siedziska z poryeznymi uehwytami 
umieszezone przeeiwstawnie na drewnianej belee 0 dlugosei 3 m i szerokosei 0,50 m .Drewno 



toezone rdzeniowo, elementy metal owe malowane proszkowo. Strefa bezpieezenstwa: dlugose 3 
m szerokose 0,50 m wysokose 0,80 m. Maksymalna wysokose upadku: 0,75 m. 

4)Hustawka pojedyneza metalowa wykonana z profilu stalowego lub rury 0 Sr. min. 60 em, 
malowanego proszkowo. Siedzisko gum owe plaskie z rdzeniem stalowym. Laiteuehy oeynkowane 
ogniowo. Dane teehniezne: Dlugose 2.70 m szerokose 1.60 m wysokose 2,15 m. Strefa 
bezpieezenstwa: 4,70 m x 7,60 m. Maksymalna wysokosc swobodnego upadku: 1,24 m 

5) Hustawka pojedyneza metalowa . Konstrukeja hustawki wykonana z metalu. Siedzisko 
wykonane z lin zbrojnyeh pleeionyeh 0 sredniey 100 em (bocianie gniazdo), obrzeze siedziska 
owini~te linq, zawieszone na ogniowo oeynkowanyeh laiteuehaeh z lozyskowanym moeowaniem 
do konstrukeji hustawki. Dane teehniezne: Dlugose 2.00 m szerokose 1.60 m wysokose 2,20 m 
Dlugose strefy bezpieezenstwa: 7,60 m szerokose 2,00 m. Maksymalna wysokose swobodnego 
upadku: 1,24 m 

6) Stozek. Dane teehniezne: wysokose 1,90 m szerokose 2,50 m. Maksymalna wysokose upadku: 
2,40m. 

7) Lawka przenosna 2 szt. Lawka z rur stala z opareiem szerokim siedziskiem zamontowanym na 
solidnej metalowej ramie . Drewno toezone rdzeniowo- kolor pinia, elementy metalowe malowane 
proszkowo. Dane teehniezne: dlugose 1,70 m szerokose 0,40 m wysokose 0,80 m 

8) Tabliea REGULAMIN .Dane teehniezne: konstrukeja metalowa, dlugose 0,50 m szerokose 
0,10 m wysokose 1,80m. 

Konstrukeja urzqdzen zabawowyeh drewniana i metalowa. Drewno sosnowe lub swierkowe 
toezone eylindryeznie, bezrdzeniowe, klejone wzdluznie wielowarstwowo, impregnowanego 
eisnieniowo, osadzone w betonowyeh fundamentaeh na gl~bokose podanq przez produeenta 
urzqdzenia i moeowane za pomoeq kotew stalowyeh oeynkowanyeh. Konstrukeje metalowe 
zabezpieezone antykorozyjnie i malowane proszkowo. Wykonezenia z tworzyw, drewna lub plyt 
HDPE. Metalowe elementy wykonezeniowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieezone 
antykorozyjnie i malowane proszkowo. Slizgi w ealosei wykonane ze stali nierdzewnej z 
elementami oeynkowanymi i malowanymi proszkowo. Lqezniki, lby, sruby i nakr~tki poehowane 
lub powlekane plastikiem. Sprz~t rekreaeyjny i zabawowy powinien posiadae co najrnniej 3 letni 
okres gwaraneji , powinien bye wykonany z bezpieeznyeh i trwalyeh materialow, powinien bye 
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieezenstwa okreslonymi w szezegolnosei w 
przepisaeh w sprawie bezpieezenstwa i higieny w publieznyeh i niepublieznyeh szkolaeh i 
plaeowkaeh. 

Zalqezone rysunki urzqdzen zabawowyeh (dost~pne na stronie Zamawiajqeego) nalezy 
traktowae poglqdowo. Zamawiajqey dopuszeza inne rozwiqzania budowy urzqdzen pod 
warunkiem spelnienia oezekiwanyeh funkeji , oraz zaehowania stref bezpieezenstwa (z toleranejq 
wymiarow +/-20 em) i wysokosei maksymalnego swobodnego upadku nie wyzszej jak w opisie. 
Glownym warunkiem dopuszezenia innyeh rozwiqzait jest zapewnienie rownowaznyeh 
parametrow jakoseiowyeh, teehnieznyeh i uzytkowyeh tj. nie gorszyeh niz okrdlone 
w zalqezonyeh opisaeh. 

Zamawiajqey uzna, ze urzqdzenie zabawowe Sq "nie gorsze" i spelniajq wymog rownowaznosei 
na przyklad gdy Wykonawea zaoferuje: 



- konstrukcjy urz~dzen metalow~ w miejsce konstrukcji drewnianej , 
- konstrukcjy i wykonczenia ze stali nierdzewnej zamiast element6w metalowych 
zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo. 

- elementy zabawowe 0 innym ksztalcie np. zamiast hustawki "pieski" inne zwierzy: 
k~nik, zyrafa itp.; zamiast zestawu "samoch6d" inny zwi¥any z komunikacj~ np. lokomotywa. 

2. Dostawy urz~dzen silowych: 

1) Orbitek. Wysokosc 160 cm, szerokosc 125 cm, dlugosc 50 cm. Strefa uzytkowania: 425 cm 
x3350 cm. Wysokosc swobodnego upadku 20 cm. 

2) Wioslo. Wysokosc 100 cm, szerokosc 110 cm, dlugosc 95 cm. Strefa uzytkowania: 410 cm 
x396 cm. Wysokosc swobodnego upadku 50 cm. 

3) Wahadlo + twister. Wahadlo i twister nalezy zamontowac na slupie nosnym. 
Strefa uzytkowania 380x380 cm. Wysokosc swobodnego upadku: 20 cm. 

Dopuszczalne obci~zenie urz~dzen 120 kg. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 0 

srednicyok. 90 mm (+1- 10 mm) i grubosci scianki min. 3,2 mm. Zakonczenia rur zaslepione. 
Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej 0 grubosci 3 mm. Nakrytki kolpakowe 
ocynkowane zabezpieczone przed odkrycaniem. Lozyska zamkniyte bezobslugowe. Wszystkie 
elementy metal owe ocynkowane ogniowo lub malowane proszkowo podkladem cynkowym oraz 
farb~ poliestrow~ odpom~ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. 

Zal~czone rysunki urz~dzen silowych (dostypne na stronie Zamawiaj~cego) nalezy traktowac 
pogl~dowo. Zamawiaj~cy dopuszcza inne rozwi~zania budowy urz~dzen pod warunkiem 
spelnienia oczekiwanych funkcji i przeznaczenia. Zamawiaj~cy dopuszcza urz~dzenia silowe 
r6wnowaZne 0 parametrach jakosciowych, technicznych i uzytkowych tj . nie gorszych niz 
okreslone w opisach np. konstrukcja ze stali nierdzewnej. Zamawiaj~cy dopuszcza r6wniez 
odstypstwa od podanych wymiar6w urz~dzen silowych. 

3. Montaz urz~dzen na rodzimym gruncie ziemnym. 

Warunki realizacji dostaw i montazu urz~dzen: 
1) Wykonawca rna obowi~zek przewidziec wszystkie okolicznosci, kt6re mog~ wplywac na ceny 
zam6wienia. 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzsz~ jakosc dostarczonych urz~dzen 
i wykonywanych rob6t montazowych oraz zgodnosc wykonania z obowi~zuj~cymi normami. 
Wszystkie urz~dzenia oraz materialy, z kt6rych s~ wykonane musz~ posiadac certyfikaty, atesty 
oraz deklaracje zgodnosci z obowi¥uj~cymi normami. 
3) Wykonawca rna obowi¥ek zorganizowac i przeprowadzic roboty montazowe w spos6b 
bezpieczny, nie stwarzaj~cy zagrozenia dla dzieci przebywaj~cych na terenie szkoly. 

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU. 

Oferty moze zlozyc Wykonawca, kt6ry: 
1) posiada wiedzy i doswiadczenie w dostawie i montazu urz~dzen zabawowych. 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 
Wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli wykaze, ze w okresie 
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia 



dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonal co najmniej dwie dostawy urzqdzen placu 
zabaw (z montazem) 0 wartosci kaZdej z nich nie mniejszej jak 30 000,00 zl brutto 

V.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 
Przedmiot zam6wienia nalezy wykonae w terminie30 dni od podpisania umowy. 

V. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJi\ DOSTARCZYC WYKONAWCY: 

Do oferty nalezy zalqczye nastypujqce dokumenty: 

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu 
skladania ofert alba wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w postypowaniu, ajezeli okres 
prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju 
i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zalqczeniem dowod6w (referencji lub 
poswiadczen) dotyczqcych wykazanych dostaw, okreslajqcych, czy dostawy zostaly wykonane 
w spos6b nalezyty. 
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej , wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiycy przed uplywem terminu skladania 
wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia alba skladania 
ofert; 
3)Formularz umowy zaakceptowany przez Wykonawcy . 

4) Karty katalogowe urzqdzen zabawowych z certyfikatami zgodnosci, ze wyroby spelniajq 
wymagania bezpieczenstwa zawarte w normach PN-EN 1176. Karty katalogowe urzqdzen 
silowych z certyfikatami zgodnosci, ze wyroby spelniajq wymagania bezpieczenstwa zawarte 
w normach PN-EN16630. 

5) Koncepcja rozmieszczenia urzqdzen z zachowaniem strefbezpieczenstwa na placu 
o powierzchni 1088 m 2 (0 wymiarach: 32 m x 28 m + 8 m x 24 m), z uwzglydnieniem 
miejsca na urzqdzenia planowane do zakupienia w 2016 r. 0 nastypujqcych strefach 
bezpieczenstwa: urzqdzenie nr 1 (bujak tuba) - srednica min.2,50 m; urzqdzenie nr 2 
(piaskownica) - min.5 m x 5 m; urzqdzenie nr 3 (czworokqt linowy) - min. 5, 70 cm x 5,70 
cm, oraz dalszq rozbudowy urzqdzen silowych: podciqg +wyciskanie siedzqc (na pylonie) ; 
drabinka + podciqg n6g (na slupie); biegacz; rowerek. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

1.0ferta powinna bye sporzqdzona na "Formularzu ofertowym" stanowiqcym zalqcznik do 
niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania w imieniu 
Wykonawcy i opatrzona pieczyciq Wykonawcy. 
Oferty nalezy zlozye za posrednictwem poczty Ikuriera na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urzydu Gminy 
Baboszewo (pok. nr 4) w zamkniytej kopercie z napisem "Oferta na dostawy i montaz urzqdzen na 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie." 

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT 
Zamawiajqcy wybierze oferty Wykonawcy, kt6ra bydzie zawierala najnizszq ceny brutto oraz 
spelnia wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajqcego w zapytaniu ofertowym. 



VIII. WARUNKI PLATNOSCI. 
1 )Za wykonanie przedmiotu zam6wienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w cillgu 14 dni od 
otrzymania faktury i protokolu bezusterkowego odbioru dostarczonych i zamontowanych 
urzlldzen. 
2) Zamawiajllcy nie udziela zaliczek na wykonanie zam6wienia. 

IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
2) Termin skladania ofert: 15.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urzlld Gminy Baboszewo, 
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 4 ISEKRETARIATI 

3) Termin i miejsce puhlicznego otwarcia ofert: 15.10.2015 r. godz. 11.05, miejsce Urzlld 
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 

4)Termin zwi~zania ofert~: 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofert. 

Zataczniki: 

1. Formularz oferty 

2. Formularz IIWykaz dostaw". 

3. Opis i rysunki (10 szt.) 

4. Mapa sytuacyjna SP Mystkowo 

5. Wz6r umowy 


