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OGLOSZENIE 

o ZAMOWIENIU PUBLICZNYM 

Dostawa i montaz urz!!dzen silowych (zewn~trznych) i zabawowych na placach 
zabaw w Baboszewie, Mystkowie i Cieszkowie Starym (Gmina Baboszewo, 
pow. plonski, woj. mazowieckie). 

Tryb udzielenia zamowienia: zapytanie ofertowe (wartos6 zam6wienia ponizej 30000,00 euro) 

I. OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: 
- na stronie internetowej Zamawiaj'lcego - www.ul!baboszewo.bip.org.pl. 
data zamieszczenia 16.06.2016. 
-na tabli cy ogfoszell Urzydu Gminy Baboszewo, data zamieszczenia 16.06.2016. 

II.NAZWA r ADRES ZAMA WIAJf\CEGO: Gmina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo, woj. mazowieck ie, tel. 23 6611091 , 661 1092, 66 11082, faks 23 661107 1. 

• Adres strony internetowej zamawiajqcego, na ktorej znajduje siy szezegolowy opis 
zamowienia: WWVI. ugbaboszewo.bip.org. pi 

LOPIS }'RZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 

Dostawa i montaz urzqdzen silowych (zewn~trznyeh) i zabawowyeh na plaeach zabaw 
w Baboszewie, Mystkowie i Cieszkowie Starym (Gmina Baboszcwo, pow. plonski, woj. 
mazowiecl{ie). 

Zakres zam6wienia obejmuje: 

CZ~SC I ZAMOWIENIA - dostawa i montaz urz!jdzcn zabawowyeh na plaeu zabaw 
w Baboszewie i Cieszkowie Starym. 
I.Dostawa i montaz urzadzell zabawowych na placu zabaw .. Maly Skrzat" w Baboszewie: 

I) zestaw zabawowy - rys. nr B I . Dane techniczne: dfUgos6 4,50 m, szerokos6 4,00 m wysokos6 
3,00 m. Elementy skladowe zestawu: wieza kwadratowa z daszkiem - I szt. , zjezdzalnia 
metalowa ze stali kwasoodpornej - 1 szt., inne elementy wg. rysunku. Slupy nosne z drewna 
klejonego, sosnowego, impregnowanego ko lor - sosna, 0 przekroju min. 95 111111 x 95 111111. 

Montaz na kotwach stalowych zabezpieczonych antykorozyjn ie . MaksYl11alna wysokos6 upadku: 
1,90 m, 

2)bujak - rys. nr B2. Dane techniczne: dlugos6 1,20 m, szerokosc 0,3 0 m wysokos6 0,90 m. 
Korpus bujaka wykonany ze sklejki wodoodpornej 0 gr 15 mm, spryzyna sta lowa z drutu Sl'. 20 
mm malowana proszkowo, uchwy1y metal owe osloni yte plastikiem, wszystkie krawydzie 



zaokrqglone, oszlifowane, bezpieezne w dotyku. Montaz na gOtOWY111 prefabrykacie betonOWY111. 
MaksY111alna wysokosc upadku: 0,40111, 

3) piaskowniea - rys. nr B3. Dane teehniezne: dlugosc 3,40111, szerokosc 2,90 111 wysokosc 0,32 
111. Powierzclmie scianek wykonane z plyty HDPE, osadzone na profilaeh ze stali nierdzewnej 
o S1'. 42 111111 , profile nosne 1110ntowane przez zaee111entowanie na glybokosc 40-60 e111. Przykrycie 
piaskowniey - plandeka. 

4) hustawka pojedyneza z 111etalowq poprzeezkq - rys. nr B4. Dane teehniezne: dlugosc 2,00111, 
szerokosc 1,60111 wysokosc 2,20 111. MaksY111alna wysokosc upadku: 1,30111. Belki wykonane z 
drewna sosnowego, klejonego warstwowo, i111pregnowanego 0 wY111iaraeh 95 111111 x 95 111111, kolor 
sosna, belka poprzeezna metalowa malowana proszkowo, siedzisko wykonane z lin 
polipropylenowyeh,. Montaz belek nosnyeh na stalowyeh kotwaeh zabetonowanyeh w grunt na 
glybokosc 60 em. 

2. Dostawa i 1110ntaz urzadzen zabawowych na plaeu w Cieszkowie Starym: 

1) zestaw zabawowy - rys. nr C 1. Dane teehniezne: dlugosc 6,90 111 , szerokosc 6,00 111 wysokosc 
2,80 m. Ele111enty skladowe zestawu: wieza kwadratowa z daszkiem - 1 sz!., zjezdzalnia 
metalowa- stal kwasoodporna h - 1 sz!., irme elementy wg. rysunku. Slupy nosne z drewna 
klejonego, sosnowego, impregnowanego kolor - sosna, 0 przekroju 111in. 95 111111 x 95 111111. 
Montaz na kotwaeb stalowyeh zabezpieezonyeh antykorozyjnie . MaksY111alna wysokosc upadku: 
1,90 111, 

2)bujak - rys. nr C2 . Dane teehniezne: dlugosc 1,00111, szerokosc 1,00111 wysokosc 0,70 111. 
Korpus bujaka wykonany ze sklejki wodoodpornej 0 gr 15 111111, spryzyna stalowa z drutu S1'. 20 
111111 111alowana proszkowo, uehwyty 111etalowe osloniyte plastikie111, wszystkie krawydzie 
zaokrqglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku. Montaz na gOtOWY111 prefabrykaeie betonowY111. 
MaksY111alna wysokosc upadku: 0,40 111, 

3)bujak - rys. I1l' C3. Dane techniezne: dlugosc 0,80111, szerokosc 0,50111 wysokosc 0,80 111. 
Korpus bujaka wykonany ze sklejki wodoodpornej 0 gr 15 111111, spryzyna stalowa z drutu S1'. 20 
mm 111alowana proszkowo, uehwyty 111etalowe osloniyte plastikie111, wszystkie krawydzie 
zaokrqglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku, uehwyty metalowe osloniyte plastikie111. Montaz 
na gotowym prefabrykaeie betonowY111. Maksymalna wysokosc upadku: 0,40111, 

4)piaskownica - rys. nr C4. Dane teehniczne: dlugosc 3,00 m, szerokosc 3,00 111 , wysokosc 0,30 
111. Zewnytrzna ezysc piaskowniey wykonana z deski sosnowej (ko lor sosna) 0 grubosei 35 mm i 
sze1'. 14 em. Przykryeie - plandeka. Piaskowniea osadzona w gruncie . 

5) hustawka podw6jna z metalowq poprzeezkq - rys . I1l' C5 . Dane teehniczne : dlugosc 3,00 m, 
szerokosc 1,60111 wysokosc 2,20 m. Maksymalna wysokosc upadku: 1,3 0 111. Belki wykonane z 
drewna sosnowego, klejonego warstwowo, i111pregnowanego 0 wymiaraeh 95 111111 x 95 111111, kolor 
sosna, belka poprzeezna metalowa 111alowana proszkowo, jedno siedzisko gumowe, plaskie z 
rdzenie111 staloWY111, drugie siedzisko gumowe "koszyk". Montaz belek nosnych na stalowyeh 
kotwaeh zabetonowanyeh w grunt na glybokosc 60 em 

6)hustawka wagowa , pion 111etalowy - rys. Nr C6 . Dwa siedziska z porycznymi uehwytami 
u111ieszezone przeeiwstawnie na drewnianej belee 0 dlugosei 3 m i szerokosei 0,50 111 . Belka 0 
Wy111. 12 e111 x 12 em wykonana z drewna klejonego warstwowo, sosnowego, i111pregnowanego 



metod~ pr6Zniowo-cisnieniow~ ( kolor sosna). Elementy metal owe malowane proszkowo. 
Siedziska wykonane z plyty HOPE. Maksymalna wysokose upadku: 0,75 m. 

7) komplet ogrodowy - rys . Nr C7. Komplet sklada si<y z wolnostoj~cych dwoch lawek i slolu. 
Belki z drewna sosnowego, impregnowanego rdzeniowego 0 sr. 10 cm - kolor sosna. 

8) Tablica REGULAMIN - rys . Nr C8 .0ane techniczne: konstrukcja metalowa, dtugose 0,50 m 
szerokose 0, 10m wysokose 1,80m. 
Opis urzadzell zabawowych Cplac zabaw w Baboszewie i Cieszkowie Starym). 
Konstrukcja urz~dzeJ\ zabawowych drewniana i metalowa. Orewno sosnowe lub swierkowe 
toczone cylindrycznie, bezrdzeniowe, klejone wzdluznie wielowarstwowo, impregnowanego 
cisnieniowo, osadzone w betonowych fundamentach na glt;bokose podan~ przez producenta 
urz~dzeni a i mocowane za pomoc~ kotew stalowych ocynkowanych. Konstrukcje metal owe 
zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. WykoJ\czenia z tworzyw, drewna lub plyt 
HDPE. Metalowe elementy wykOllczeniowe ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone 
antykorozyj nie i malowane proszkowo. Slizgi w calosci wykonane ze stali nierdzewnej z 
elementami ocynkowanymi i malowanymi proszkowo. L~czniki , tby, sruby i nakrt; tki pochowane 
lub powlekane plastikiem. Sprzt;t rekreacyjny i zabawowy powinien posiadae co najmniej 3 letni 
okres gwarancji , powinien bye wykonany z bezpiecznych i trwalych materialow, powinien bye 
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeJ\stwa ok..reslonymi w obowi~zuj acych 

przepisach. Montaz urz~dze ll na rodzimym gruncie ziemnym. 

Zal~czone rysunki urz~dzell zabawowych nalezy traktowae pogl~dowo. Zamawiaj'lcy dopuszcza 
inne rozwi ~zania budowy urzqdze!\ pod warunkiem spelnienia oczekiwanych funkcji , oraz 

zachowania stref bezpiecze!\stwa (z to l e rancj ~ wymiar6w +/-20 cm) i wysokosci maksymalnego 
swobodnego upadku nie wyzszej jak w opisie. Gl6wnym warunkiem dopuszczenia irLl1ych 
rozwi~za!\ jest zapewnienie r6wnowaznych parametr6w jakosciowych, technicznych 

i uzytkowych tj. nie gorszych niz okres lone w zalqczonych opisach. 

Zamawiajqcy uzna, ze urz~dzenie zabawowe Sq "nie gorsze" i spelni aj~ wym6g r6wnowaznosci 

na przyklad gdy Wykonawca zaoferuje: 

- konstrukcjt; urz'ldzeJ\ metalow'l w miejsce konstrukcji drewnianej, 

- konstrukcj <y i wykOllczen ia ze stali nierdzewnej zamiast element6w metalowych 

zabezpieczonych antykorozyj nie i malowanych proszkowo. 

- elementy zabawowe 0 innym ksztalc ie np. zamiast bujaka "zyrafa" inne zwierzt;: 
k~n ik , pieski itp. ; zamiast bujaka "sloll" inny bujak 0 podobnych wymiarach i budowie z innym 
zWlerz<yclem. 

CZE;SC II ZAMOWIENIA - dostawa i montaz urzljdzen silowych na placu zabaw 
w Baboszewie i Mystkowie. 

I .Dostawa i montai: urzadzen silov.'Ych na placu zabaw .. Mal" Skrzat w Baboszewie: 

I) podciqg + wyc iskanie siedzqce (montaz na pylonie) - Rys. Nr I 
2) biegacz - Rys. Nr 2 
3) orbi tek - Rys. Nr 3 
4) wahadlo + twister (montaz na pylonie)- Rys. Nr 4 
5) PYLON - elementy nosne do urz~dze ll nr I i 4. - Rys . Nr 5 



2. Dostawa i montaz urzadzen silowych (zewnetrznych) na placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Mystkowie: 
1) podciqg + wyciskanie siedzqce (montaz na pylonie) - Rys. Nr 1, 
2) biegacz - Rys. Nr 2 
3) pajacyk + prasa nozna (montaz na pylonie)- Rys . Nr 3, 
4) drqzki - Rys. Nr 4, 
5) PYLON - elementy nosne do urzqdZe11l1l' 1 i 3 - Rys Nr 5. 

Opis urzadzen silowvch (plac zabaw w Baboszewie i Mystkowie) 
Dopuszczalne obciqzenie urz'!dzen 120 kg. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych 0 

srednicy min. 85 mm i grubosci scianki min. 3,6 mm. ZakOl1czenia rur zaslepione. Stopnice i 
siedziska wykonane z blachy stalowej 0 grubosci 3 mm. Nakn;tki kolpakowe ocynkowane 
zabezpieczone przed odkr~caniem. Lozyska zamkni~te bezobslugowe. Wszystkie elementy 
metalowe ocynkowane ogniowo lub malo wane proszkowo podkladem cynkowym oraz fa rbq 
poliestrow,! odpornq na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Kolor urz'!dze11 na plac 
zabaw w Mystkowie dostosowany do koloru istniej,!cych urz'!dzen tj. konstrukcja kolor szary, 
urzqdzenia - kolor zolty. Zamawiaj ,!cy nie okresla kolol'll urzi)dzen silowych na plac zabaw w 
Baboszewie. 

Zali)czone rysunki urzqdzell silowych nalezy traktowac poglqdowo. Zamawiaj,!cy dopuszcza 

irl11e rozwiqzania budowy urzqdzel1 pod warunkiem spelnienia oczekiwanych funkcji 

i przeznaczenia. Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenia silowe rownowazne 0 parametrach 
jakosciowych, technicznych i uzytkowych tj. nie gorszych niz okreslone w opisach np. 

konstrukcja ze stali ni erdzewnej. Montaz urzqdzen silowych na rodzimym gl'llncie ziemnym 
Zamawiajqcy uzna, ze urzqdzenie silowe sq "nie gorsze" i spelniajq wymog rownowaznosci na 
przyklad gdy Wykonawca zaoferuje: 

- konstrukcj~ i wykOl1czenia ze sta li ni erdzewnej zamiast elementow metalowych 

zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo. 

- srednicy konstl'llkcji wiykszq niz 85 mm i grubosci scianki wi~kszej ni z 3,6 mm. 

Warunki realizacji zamowicnia: 
1) Wykonawca ma obowiqzek przewidziec wszystkie okolicznosci , ktore mogq wplywac na cen~ 
zan16wienia, 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszi) jakosc dostarczonych urzi)dzet1 
i wykonywanych robot montazowych oraz zgodnosc wykonania z obowiqzuj,!cymi normami. 
Wszystkie urzqdzenia oraz materialy, z ktorych sq wykonane mUSZq posiadac certyfikaty, ate sty 
oraz deklaracje zgodnosci z obowiqzujqcymi normami. 

IV. WARUNKI UDZIALU W POST~POWANIU. 

Oferty moze zlozyc Wykonawca, ktory posiada wiedzy i doswiadczenie w zakresie dostaw 

montazu urzqdzel1 zabawowych i/lub urzqdzet1 silowych. 



Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 

Wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli wykaze, ze w okresie 

ostatnich trzech lat przed uplywem telminu skladan ia ofert, ajezeli okres prowadzenia 

dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonal: 

a) w przypadku skladania oferty na czyse I i czyse II zamowienia -

co najmniej jednij dostawy urzijdze!\ placu zabaw (z montazem) 0 wartosci nie mniejszej jak 

30 000,00 zl brutto i co najnuliej jednij dostawy urzijdze!\ silowych 0 wartosci nie mniej szej jak 

30000 zl brutto, lub 

b) w przypadku skladania oferty na czese I zamowienia - co najmniej jednij dostawy urZijdZel\ 

placu zabaw (z montazem) 0 wartosci nie mniejszej j ak 30 000,00 zl brutto, lub 

c) w przypadku skladania oferty na cZeSe II zamowienia - co naj11ln iej jednij dostawy urzijdze!\ 

silowych 0 wartosci nie mniejszej jak 30 000 zl brutto. 

2) Przy skladaniu of eli przez Wykonawcow wspolnie ubiegajijcych siy 0 udzielenie zamowienia 
wymagane poswiadczenia potwierdzajqce doswiadczen ie sklada ten Wykonawca, ktory 
wykazllje spelnienie warunkll. Wystarczy, aby warunek doswiadczenia spelnialminimum jeden 
Wykonawca lub ki lkll Wykonawcow lijcznie. l ezeli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych 
siy 0 udzielenie zamowienia, zostanie wybrana, Zamawiaj ijcy zijda przed zawarciem umowy 
w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujijcej wspolpracy tych Wykonawcow. 
Wykonawcy ubiegajijcy siy wspolnie 0 udzielenie zamowienia zobowiijzani Sij do ustanowien ia 
pelnomocnika do reprezentowan ia ich w postypowaniu alba reprezentowania w postypowaniu i 
zawarci a umowy w sprawie zamowienia pUblicznego. 

V.TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 
Przedmiot zarn6wienia nalezy wykonac w terminie 20 dni od podpisania umowy. 

V. INFORMACJA 0 DOKUMENT ACH, JAKIE MA.JJ\ DOSTARCZYC WYKONA WCY: 

Do oferty nalezy zalqczye nastypuj'lce dokumenty: 

I) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upl ywem tenninu 
skladania ofert alba wnioskow 0 dopllszczenie do lIdzialll w postypowaniu, ajezel i okres 
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzajll 
i wartosci, daty i miej sca wykonania oraz z zalqczeniem dowodow (referencji lub 
poswiadczel\) dotyczijcych wykazanych dostaw, okreS lajqcych, czy dostawy zostaly wykonane 
w sposob nalezyty. 
2)aktualny odpis z wlasciwego rejestru lllb z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci 
gospodarczej , wystawiony nie wczeSn iej niz 6 miesiycy przed lIplywem terminu skladania 
wnioskow 0 dopllszczenie do udzialu w postypowanill 0 lIdzielenie zamowienia alba skladan ia 
ofert; 
3)Formularz umowy zaakceptowany przez Wykonawcy. 
4) Karty katalogowe urzqdzel\ zabawowych z certyfikatami zgodnosc i, ze wyro by spe lniajq 
wymagan ia bezpiecze!\stwa zawarte w normach PN-EN 1176. Karty katalogowe urzqdzel\ 
silowych z certyfikatami zgodnosci, ze wyroby spe ln iajq wymagania bezpieczel\stwa zawarte 
w nonnach PN-EN I6630. 
5)kosztorys ofertowy. 

VI. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 

I.Oferta powinna bye sporzqdzona na "Fonnularzll ofertowym" stanowiqcym zalqczn ik do 



niniejszego zapytania, podpisana przez osoby/y uprawmone do wystypowania w 1J11lemu 
Wykonawcy i opatrzona pieczyci~ Wykonawcy. 
2. Zamawiaj~cy dopuszcza skladanie ofert czysciowych. 

CZyse I - " Dostawa urzadzeI1 zabawowvch na plac zabaw w Baboszewie i Cieszkowie Starvm" 
CZyse 11 - " Dostawa urz~dzeI1 silowych na plac zabaw w Baboszewie i Mystkowie". 

3.0ferty nalezy zlozye za posrednictwem poczty Ikuriera na adres: Urz~d Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobiscie w Sekretariacie Urzydu Gminy 
Baboszewo (pok. nr 4) w zamkni ytej kopercie z nap isem odpowiednio: 
- "O ferta na dostawy i montaz urz~dzeJl silowych i zabawowych na plac zabaw w Baboszewie, 
Mystkowie i Cieszkowie Starym - czyse [ i czyse II zamowienia, nie otwierae przed 24.06.20 16 r. 
godz. 1300

" 

- " Oferta na dostawy i montaz urzqdzeJl zabawowych na plac zabaw w Baboszewie i Cieszkowie 
Starym - CZyse I zamowienia, nie otwierae przed 24.06.2016 r. godz. 1300 

" 

- " Oferta na dostawy urz'!dzeI1 silowych na plac zabaw w Baboszewie i Mystkowie - CZyse II 
zamowienia, nie otwierae przed 24.06.20 16 r. godz. 1300

) 

VII . KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawi aj~cy wybierze oferty Wykonawcy, ktora bydzie zawierala najnizszlj cen~ brutto na czyse 

[ zamowienia i na czyse II zamowienia. 

VIII. WARUNKI PLATNOSCI. 
1 )Za wykonanie przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w ciqgu 14 dni od 
otrzymania faktury i protokolu bezusterkowego odbioru dostarczonych i zamontowanych 
urzqdzeJl . 
2) Zamawiajqcy nie udzie la zali czek na wykonan ie zamowienia. 

IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
2) Termin skladania ofert: 24.06.20 16 godzina 13:00, miejsce: Urzqd Gminy Baboszewo, 
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 4 ISEKRETARIA TI 

3) Termin i miejsce publicznego otwarcia ofert: 24.06.2016 r. godz. [3.05, miej sce Urzqd 
Gminy Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 

4)Termin zwiqzania ofertq: 30 dni od ostatecznego terminu skladania ofert. 

5) W prowadzonym post.ypowaniu wsze lkie kontakty: zapytania, informacje mogi) bye 
przekazywane w formie pisemnej: drogq elektron iczn~ zplnl,gminababoszewo.pl , faksem 23 
66 11 071 lub listownie. Osob~ uprawnionq do porozumiewania sit; z Wykonawcami w sprawach 
postypowania 0 udzielenie zamowienia pub licznego jest Pan Zbignicw Sulinski (pn.- pI. 
w godzinach od 7:30 doI5 :30). 
Zalaczniki: 

1. Formularz oferty 

2. Formularz "Wykaz dostaw". 
3. Opisy i rysunki 

4. Wz6r umowy 

5. Kosztorys ofertowy 


