
GM INA BABOSZEWO 
09-130 Ilaboszewo, lli. Warszawska 9A 

Rego n 130378054 
NIP 5671790440 

OAiZP.271.2. 11.2018 

Baboszewo, dnia 18 czerwca 2018 r. 

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY 

w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej poniZej 30 000 euro 

I. OGLOSZENIE 0 ZAM6WIENIU PUBLICZNYM zamieszczono: 
- na stronie internetowej Zamawiajqcego - www.b ip. gminababoszewo.pl 
data zamieszczenia: 18.06.2018 r. 
-na tablicy ogloszen Urzydu Gminy Baboszewo, data zamieszczenia: 18.06.2018 r. 

I1.NAZW A I ADRES ZAMA WIAJf\CEGO: Gl11ina Baboszewo , ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo. woj. mazowieckie, tel. 23 66 11 09 1, 6611092, 66 11 082, faks 23 66 11 071. 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA: 

I.Przedl11iotel11 zal116wienia jest dostawa i l110ntaz urzqdzen na place zabaw i silownie zewnytrzne. 

2.Zamawiaj qcy dopuszcza skladanie ofert czysciowych: 
- CZySC I dostawa i l110ntaz urzqdzen zabawowych na place zabaw; 
- CZySC 2 dostawa i montaz zewnytrznych urzqdzell silowych. 

3.Zakres zamowienia obejmuj e: 
Czesc 1 - dostawa i monta:i urzadzen zabawowych na place zabaw: 

1} Plac zabaw w Baboszewie. 

I Lp. Nazwa urzqdzenia lIose Nr rys. poglqdowego 

1 1 t awka stala bez oparcia 2 1 

2} Plac zabaw w Cieszkowie Starym. 

Nazwa urzqdzenia lIose Nr rys. poglqdowego 
tawka stala 1 2 

3} Plac zabaw i silownia w Goszczycach Srednich, 

Lp. Nazwa urzqdzenia lIose Nr rys. poglqdowego 

1 Zestaw zabawowy 1 3 
drewno rdzeniowe + kotwy 

4} Plac zabaw w Pierikach Rzewiriskich. 

Lp. Nazwa urzqdzenia lIose Nr rys. poglqdowego 

1 Hustawka podw6jna 1 4 
2 Bujak spr~zynowy delfin lub inne 1 5 

zwierz~ 

3 Bujak spr~zynowy osiolki lub 1 6 



inne zwierz~ta 

4 Hustawka wazka - pion 1 7 

metalowy 

5 Piaskownica z bali 1 8 
6 Drabinka pozioma 1 9 

5) Plac zabaw w WoH Folwark. 

Lp. Nazwa urzqdzenia Ilose Nr rys. poglqdowego 

1 Zestaw zabawowy 1 10 

2 Karuzela tarczowa 1 11 

3 Bujak spr~zynowy Konik 1 12 

4 Hustawka wazka - pion 1 13 
metalowy 

5 Komplet ogrodowy - sto! i !awa 1 14 

Konstrukeja urzljdzen zabawowyeh drewniana lubli metalowa. Drewno sosnowe lub 
swierkowe toezone eylindryeznie, bezrdzeniowe, klejone wzdluznie wielowarstwowo, 
impregnowanego eisnieniowo, osadzone w betonowyeh fundamentaeh na glt;bokose podanlj przez 
produeenta urzljdzenia i moeowane za pomoelj 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 calosci wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i malowanymi 
proszkowo. Lljczniki, Iby, sruby i nakrt;tki pochowane lub powlekane plastikiem. Sprzt;t rekreacyjny 
i zabawowy powinien posiadac co najmniej 3 letni okres gwarancji, powinicn bye wykonany 
Z bezpiecznych i trwalych material6w, powinien bye zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami 
bezpieczenstwa. 
CZeSc 2 - dostawa i montaz urz"dzen silowni zewnetrznej: 
1) Silownia zewn~trzna w Cieszkowie Starym. 

Lp. Nazwa urzqdzenia lIose Nr rys. poglqdowego 

1 Wioslarz 1 15 
2 Wahad!o + biegacz + twister 1 16 

2) Plac zabaw i silownia w Goszczycach Srednich. 

Lp. Nazwa urzqdzenia lIose Nr rys. poglqdowego 

1 Wyciskan ie siedzqc + Pylon + 1 17 
Wyciqg gorny 

2 Wioslarz 1 18 
3 Twister + wahad!o 1 19 

KonstrukcJa nosna urzljdzen sllowych wykonana z rur stalowych 0 srednicy ok. 90 mm 
(+1- 10 mm) i grubosci scianki min. 3,0 mm. Zakonczenia rur zas lepione. Stopnice i siedziska 
wykonane z blachy stalowej 0 grubosci 3 mm. Nakrt;tki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed 
odkrt;caniem. Lozyska zamknit;te bezobslugowe. Wszystkie e1ementy l11etalowe ocynkowane 
ogniowo lub l11alowane proszkowo podkladel11 cynkoWYI11 oraz farbi) poliestrowlj odporl1lj na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV . U rZljdzenia silowe 0 dopuszczalnym obciqzeniu lU'zljdzen 120 
kg. 



4.Warunki reali zacji dostaw i montazu urzqdzei\: 
1) Wykonawca rna obowiqzek przewidziee wszystkie okolicznosci, ktore mog'l wplywae na ceny 
dostawy i montazu urzqdzei\ stanowiqcych przedmiot zamowienia, 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszq jakose dostarczonych urzqdzei\ 
i wykonywanych robot montazowych oraz zgodnose wykonania z obowiqzujqcymi normami. 
3)Wszystkie urzqdzenia oraz materialy, z ktorych Sq wykonane muszq posiadae certyfikaty, atesty oraz 
deklaracje zgodnosci z obowiqzujqcymi normami. 

IV. WARUNKI UDZIALU W POSTE;POWANIU. 
Oferty mot e zlozyc Wykol1awca, ktory posiada wiedzy i doswiadczenie w dostawie i montazu 
urzqdzei\ zabawowych lub/i silowych. 
ORis SRosobu dokonal1ia oceny sRelniania tego warunku: 
Wykonawca spelnia warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia, jezeli wykaze, ze w okresie 
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci 
jest krotszy - w tym okresie, wykonal co najmniej jednq dostawy urz!)dzei\ placu zabaw lub urzqdzell 
silowni zewnytrznych (z montazem) 0 wartosci odpowiednio: 
czyse 1 - dostawa i montaz urz!)dzei\ zabawowych - nie l11niej szej jak 40000,00 zl brutto; 
czyse 2 - dostawa urzqdzeiJ. silowni zewnytrznej -nie ml1iejszej jak 25 000,00 zl brutto. 

Dowodal11i s'l referencje, b<jdz inne dokumenty wystawione przez podl11iot, na rzecz ktorego dostawy 

byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny 0 ob iektywnym charakterze Wykonawca nie jest 

w stanie uzyskae tych dokumentow - oswiadczcl1ie wykonawcy. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. 
Przedmiot zamowienia nalezy wykonae w terminie do dnia 31 lipca 2018 1'. 

VI. INFORMACJA 0 DOKUMENTACH, JAKIE MAJl\ DOSTARCZYC WYKONAWCY: 

Do oferty nalezy zal<jczy6 nastypuj ljce dokumenty: 

1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania 
ofe11, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z pod ani em ich 
rodzaju i wartosci, daty i l11i ejsca wykonania oraz z zalljczeniel11 dowodow (referencji lub 
poswiadczei\) dotyczljcych wykazanych dostaw, okreslajqcych, czy dostawy zostaly wykonane w 
sposob nalezyty. 
2) Karty katalogowe urzqdzerl zabawowych z certyfikatami zgodnosci, ze wyroby spelniajq 
WYl11agania bezpieczerlstwa zawarte w norl11ach PN-EN 11 76. Karty katalogowe urz'ldzerl 
silowych z certyfikatal11i zgodnosci, ze wyroby spelniaj!) wymagania bezpieczei\stwa zawarte 
w norl11ach PN-EN 16630. 

VII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA I ZLOZENIA OFERTY. 
1.0ferta powinna bye sporzqdzona na "Fonnularzu ofertowym" stanowi!)cym zalljcznik do niniejszego 
zapytania, podpisana przez osoby/y uprawnione do wystypowania w il11ieniu Wykonawcy i opatrzona 
pieczyciq Wykonawcy. 
2.0ferty nalezy zlozye za posrednictwem poczty /kuriera na adres: Urzqd Gminy Baboszewo, 
ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo lub osobisc ie w KANCELARII OGOLNEJ Urzydu Gminy 
Baboszewo (pok. 111' 4) w zamkniytej kopercie z napisem "Oferta na dostawy i montaz urzqdzell 
czyse 1- dostawa i montaz urzqdzei\ zabawowych* 
czyse 2 - dostawa Ul'zqdzei\ silowni zewnytrznej *" 
*doslosowac do /reSci zloioJ/ej ojerty 



VIII. KRVTERIUM OCENY OFERT 

Zal11awiaj 'lcy wybierze oferty Wykonawcy, ktora bydzie zawierata najnizsz'l ceny brutto oraz spetnia 
wszystkie wYl11agania okreslolle przez Zal11awiaj'lcego w zapytaniu ofelioWYI11. 

IX. WARUNKI PLATNOSCI. 
1 )Za wykananie przedl11iotu zal110wienia Wykonawca otrzyl11a wynagrodzenie w ci'lgu 14 dni ad 
otrzYl11all ia faktury i protokolu bezusterkowego odbioru dostarczonych i zal11ontowallych urz'ldzen. 
2) Zal11awiaj'lcy llie udziela zaliczek na wykonanie zal11owienia. 

X. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
l)Termin skladania ofert: 22 czerwca 2018 r. godzina II :00, 

2) Termin i miejsce publicznego otwarcia ofer!: 22 czerwca 2018r. godz. 11.05, miejsce Urz'ld 
Gminy Baboszewo, 09-1 30 Babaszewo, ul. Warszawska 9 A, pok. Nr 7 

Zataczniki : 
1) zat. nr 1 - formularz oferty 
2) zat. nr 2.1. - formularz "Wykaz dostaw" - cz~sc 1 zamowienia 

zat. nr 2.2. - formularz "Wykaz dostaw"- cz~sc 2 zamowienia 
3) za t. nr 3 - wzor umowy 
4) Rysunki pog lqdowe urzqdzen na place zabaw i sitown ie zewn~trzne 
4) Informacja ROOD 

111,(1' 



I )' 

Zalilcznik Nr 1 - Formularz oferty 

OFERTA 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiaj qcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawslm 9 A 

pe ln a nazwa f irmy ( Wykonawcy/ pelno mocnika **) 

1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 
REGON 

kad micjscowosc 

strona internetowa 

numer telefonu stacj onarnego 

1_1_1_1_- 1_1_1_1_- 1_1_1_- 1_1_1 
NIP 

ulica nr loknlu wojew6dztwo 

---------~~,@----------
e-mail 

numer faksu 

Osoba do kontaktu: _ ___ ___ _______ _ nr te l. kO l1lorkowego _______ _ 

Dane te leadresowe na ktore na lezy przekazywac korespondencj~ zwiqzan(J z nilliej szym POslypowan iem: 
Faks: ........ .... ......... . .... ......... e-111ail ... .............. ................ .................. ... . 
Adres do korespondenej i Uezeli inny nit ad res siedziby) 

2)' 

p eln a nazwa f inny (kolcj ncgo Wykonawcy ws po lnic ubjegaj~cego si y 0 za m6wie nic) 

1_1_1_1_1_1_1_1--1_1 
REGON 

k ad miejscowosc 

1_1_1_1_- 1_1_1 __ 1_- 1_ 1 __ 1_-1_1_1 
NIP 

ulica Inr dOlllul nr loka lu wojew6dztwo 

---------------@-------------
strona internetowa e-mail 

numer te lefol1u numer faksu 

I. W zwiqzku z zapytan iel1l ofertowY I1l OAiZP.27 1.2. 1 1.20 18 z dnia 18 czerwea 2018 r. pn. "Dos!awa i monta, urzqdzeli 

na place zabaw i silownie zewll 'r t rzne", oferujemy dostawy i montaz urz"dzell: 

czeSc 1- dos tawa i montai: urzadzen zabawowych* 
za wynagrodzenie ryczaltowe: 
netta: .................................... zl 
podatek VAT .. % .. .... ......... .. zl 
brutto: .... .... ........... zl 
(slownie ................... ........... ................. ........................................ ................ ............. .... .............. ... ) 
w tym: 



1) Plac zabaw w Baboszcwie. 

Wartosc netlo Warlosc brutto 

2) Plac zabaw w C ieszkowic Starym . 

L Nazwa urz, dzenia Wartosc netto Wartosc brutto 
Lawka stala 

3) Plac zabaw w Goszczycach Srednich. 

Lp. Nazwa urz~dzcnia Warlosc netto Warlosc brntto 
1 Zestaw zabawowy 

drewno rdzeniowe + kotwy 

4) Plac za baw w Pienkach Rzewiiiskich. 

Lp. Nazwa urz~dzenia Warlosc netlo Wartos.: brutto 
I HuStawka podw6jna 
2 Bujak spr~Zynowy de lfi n lub inne 

zwierze 
3 Bujak spr~zynowy osiolki lub inne 

zw i e rz~ta 

4 Hustawka wazka - pion metalowy 
5 Piaskownica z bali 
6 Drabinka pozioma 

Razem pOZ. 1-6 

5) Plac zabaw w Woli Folwari<. 

Lp. Nazwa urz~dzenia Wartosc netto Wartosc brutto 
I Zestaw zabawowy 
2 Karuzela tarczowa 
3 Bujak spr~i.ynowy konik lu b inne 

zwierz, 
4 Hustawka waika - pion metalowy 
5 Komplet ogrodowy - st6t i lawa 

Razem poz. 1-5 

cZcSc 2 - dostawa i montai: urz~dzen silowni zewnctrznej * 
za wynagrodzenie ryczattowe: 
netto: .... .... zl 
podatek VAT ( ... %): ................. .... . zl 
brutto: ...... ..... ..... ...... ... .............. .... ... zl 
(s lownie ............................................................... ..... .................. .. ................. .. ...... ..... ..................... ) 
w tym: 

I ) Silownia zewncrtrzna w Cieszkowie Starym. 

Lp. Nazwa urz'ldzcnia Wartosc netto Wa rlosc brutto 
I Wios larz 
2 Wahad lo + bieoacz + t",,1 ister 

2) Plae za baw i silownia w Goszczycach S rednich. 

Lp. Nazwa urz~dzenia Wartosc netto Wartosc brutto 
I Wyciskanie siedz~c + pylon + 

wyc i~g g6my 
2 Wioslarz 
3 Twister + wahad lo 



2. Oswiadczenia i zobowiflzania Wykonawcy: 

I) oswiadczam/y, ze w wynagrodzeniu ryczaltowym okreslonym w pkt 1 zostaly uwzgl,dnione wszystkie koszty 
wykonania przedmiotu zam6wienia, w tym w szczeg61nosci koszty dostawy i montazu, 
2) oswiadczam/y ze oferowane urz!!dzenia spetniaj'l nast~puj'Jce warunki: 
a) posiadajq certyfikaty, ate sty lub deklaracje zgodne z obowiqzujqcymi normami, 
b) posiadaj'l okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawc~ nie kr6tszy nil. 36 miesi~cy. 
3)oswiadczam/y, ze uzyskalem/uzyskalismy* infonnacje niezb~dne do przygotowania ofelty i wlasciwego wykonania 
zam6wienia, 
4)oswiadczam/y, zejestem/jestesmy* zwi,!zani niniejsz,! ofert'! przez okres 30 dni od daty upiywu terminu skladan ia ofert, 
5)oswiadczamy, ze akceptuj~/akceptujemy* treSc wzoru umowy 0 udzielenie zm6wienia publicznego. 
6) zobowi,!zuj, si,izobowiqzujemy si.,* zrea lizowa': przedmiot umowy w terminie do 3 1 Iipca 2018 r. 
7)wyrazam/y* zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego post~powania zgodnie z informacjq 
zlozon" przez Zamawiaj~cego stanowi,!c,! zal'!czn ik Nr 3 do Zaproszenia. 

8)oswiadczam/y, ze wypeini lelll/wypeln ilismy obowi,!zki informacyjne przewidziane walt. 13 lub art. 14 RODO wobec 
os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem/pozyskalismy w celu ubiegania si, 0 

udzielenie zam6wienia pubJicznego w niniejszym postypowaniu. 

9)NastypujC}cy zakres us1ug niniejszego zam6wienia powierzamy podwykonawcom: 

UlFaga: wypelniajq tylko WykolJ!lwcy . ktorzy powierzq lIy konGnie cZfsci zGmowienia podH'ykonGlI'colII 

3.Za1f!cznikami do niniejszej ofel'ty sf!: 
1 )pe-l-nomocnictwo* dla osoby podpisujC}cej oferty lje.sli umocowanie nie wynika z KRS bqdi dokumentu r6wnorz~dnego), 
2)aktualny odpis z wlasc iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jezel i odr,bne 
przepisy wYlllagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wczesniej nil. 6 miesiycy przed uptywem terminu do 
skladania ofel1, 
1) karty kata logowe, 
5.Na zloton" oferty sklada siy .......... pOllumerowanych stroll z zachowaniem ciC}glosci Ilumeracji. 

(miejscoll'osc. data) 

*-niepOfrzebne skl'd/ic 

(czytelny pod pis lub II' przypadku parajki pieczqtka imienIJa 
IIpellloll1ocllionegolych przedstawicieli Wykonal1'cy 



( Piecz~c firmowa Wykonawcy) 

ZAtACZNIK Nr 2. 1. - wykaz dostaw, cz~st 1 zam6wienia 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Wykaz dostaw urz'!dzeri zabawowych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem 
terminu sktadania ofert (a jeteli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie) ztoi:ony 
w post~powaniu 0 udzielenia zam6wienia publicznego prowadzonego przez Gmin~ 
Baboszewo OAiZP .271.2.11.2018, pn . "Dostawa i montai: urz'!dzeri na place zabaw 
i sitownie zewn~trzne" 
Czesc 1 zam6wienia: dostawa i montai: urzadzeri zabawowych. 

Rodzaj dostaw Miejsce wykonania Okres realizacji Wartosc 
(nazwa, zakres) (strona zamawiaj~ca brutto 

adres, nr telefonu) od do (z pod. VAT) 

Do oferty zal<lczo no dowody pot wierdzaj<lce, ie dostawa wskazana w wykazie zos tala wykona na naleiycie. 

Pod pis i piecz~c imienna: 
(Osoba lub osoby upowatnione do zloienia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

(Miejscowosc) (da/a) 



(Piecz~t firmowa Wykonawcy) 

ZAt~CZNIK Nr 2.2. - wykaz dostaw, cz~sc 2 zam6wienia 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Wykaz dostaw urzqdzen zabawowych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem 
terminu sktadania ofert (a jet efi okres prowadzenia dzialainosci jest krotszy - w tym okresie) ztoi:ony 
w post~powaniu 0 udzielenia zam6wienia publicznego prowadzonego przez Gmin~ 
Baboszewo OAiZP.271.2.11 .2018 pn. "Dostawa i montai: urzqdzen na place zabaw 
i sitownie zewn~trzne " 
Cz~sc 2 zam6wienia: dostawa i montai: urzadzen sitowni zewnetrznej. 

Rodzaj dostaw Miejsce wykonania Okres realizacji Wartosc 
(nazwa, zakres) (strona zamawiaj'lca brutto 

adres, nr telefonu) od do (z pod. VAT) 

Do oferty zal~czono dowody po tw i erdzaj ~ce, i e dostawa wsl{azana w wykazie zostala wykonan a nalezycie. 

Pod pis i pieczec imienna: 
(Osoba lub osoby upowatnione do zfotenia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

(Miejscowosc) (data) 

ZALI/ CZNIK Nr 3 - lVzor lIlI/Owy 



UMOWA Nr ... .12018 

zawarta w dniu .. .. r. w Baboszewie, pomi~dzy : 
Gminq Baboszewo NIP 567-179-04-40; REGON 130378054 z siedzibq w Baboszewie, 
ul. Warszawska 9A reprezentowanq przez: 
W6jta Gminy Baboszewo - Pana ............................................. .... , ........ ...... ....... .. ..... ........ , 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani .... ................ ...... ... ...... .... .. ... ... .... ....... .... ... . 
- zwanq w dalszej cz~sci Umowy ZAMAWIAJJ\CYM , 

a ... .... ... ........... .. .... ... .. ..................... , NIP .. .. ........... , REGON ..... ..... ....... ,' 
siedziba: .................. .......... .. ...... .... .... ......... ........ .. . . 

- zwanymi dalej w tresci niniejszej Umowy WYKONAWCJ\, 

W wyniku post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 
na zadanie p.n. "Dostawa i montaz urzqdzen na place zabaw i sitownie zewn~trzne ", 
zostala zawarta umowa 0 nast~pujqcej tresci : 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1.lamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostaw~ i monta.;!:: 
2.Przedmiot umowy obejmuje: 

- cz~sc 1 zam6wienia dostawa i montaz urzqdzen zabawowych*: 
1)dostawa i montaz 2 szt. lawek stalych bez oparcia na placu zabaw w Baboszewie, 
2)dostawa i montaz 1 szt. lawki stalej, 
3)dostawa i montaz 1 kpl. zestawu zabawowego na placu zabaw w Goszczycach Srednich , 
4)dostawa i montaz urzqdzeri na placu zabaw w Pierikach Rzewiriskich : 

a) hustawka podw6jna - 1 szt. 
b) bujak spr~zynowy - 2 szt. 
c) hustawka wazka, pion metalowy - 1 szt. 
d) piaskownica z bali - 1 szt. 
e) drabinka pozioma - 1 szt. 

5) dostawa i montaz urzqdzeri na placu zabaw w Woli Folwark: 
a) zestaw zabawowy - 1 kpl. 
b) karuzela tarczowa - 1 szt. 
c) bujak spr~zynowy - 1 szt. 
d) hustawka wazka - pion metalowy - 1 szt. 
e) komplet ogrodowy - st61 i lawa - 1 kpl. 
- cz~sc 2 zam6wienia dostawa i montaz urzqdzen sitowni zewn~trznej*: 

1) dostawa i montaz urzqdzeri si/owni zewn~trznej na placu zabaw w Cieszkowie Starym: 
a) wioslarz - szt.1 
b) wahadlo+biegacz+twister - 1 szt. 

2) dostawa i montaz urzqdzeri silowni zewn~trznej na placu zabaw w Goszczycach 
Srednich: 
a)wyciskanie siedzqc+pylon+wyciqg g6rny - 1 szt. 
b )wioslarz - 1 szt. 
c) twister+wahadlo - 1 szt 

·~zapis umowy br;dzie dostosowany do /resci zloionej oferly 



§2 
Termin wykonania 

1.Termin realizacji zam6wienia do - 31 lipca 2018 r. 
2.la termin wykonania przedmiotu zam6wienia uznaj~ si~ dzien podpisania bezusterkowego 
protokolu odbioru zainstalowanych urzqdzen. 
3. Jeieli Zamawiajqcy przy komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy, 0 kt6rym mowa § 9 
ust.1 nie stwierdzi wad i usterek, to za term in wykonania przedmiotu umowy uznany b~dzie 
dzien pisemnego zgloszenia Zamawiajqcemu gotowosci do odbioru zainstalowanych 
urzqdzen (dzien wplywu pisma do siedziby Zamawiajqcego) . 

§3 
Wynagrodzenie 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci 
.... .............. zl brutto (z podatkiem VAT ..... %) 
(slownie: .............. .. ..... ... ...... ....... -) 

- z tego podatek VAT ....... ............. .... zl 
Wynagrodzenie netto wynosi ............ .... ...... zl (slownie: ........................ ... .. ..... ... .. ...... .. .... - ) 
w tym: 
a) cz~sc 1 zam6wienia dostawa i montai: urzC\dzeri zabawowych* 
Kwota netto: .... .. ... ... ... ... zl , podatek VAT: .. .. .... .. zl 
Kwota brutto: .. zl 
(slownie: ... -) 
b)cz~sc 2 zam6wienia dostawa i montai: urzC\dzeri silowni zewn~trznych* 
Kwota netto: .. .. zl , podatek VAT: .. .... ...... .... . zl 
Kwota brutto: . . zl 
(slownie: .. .. . ..... . -) 

2. Podstaw~ do okreslenia wyiej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy 
stanowiqca integralnq cz~s6 umowy. 
3.W podanej wyiej cenie uwzgl~dnione zostaly wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zam6wienia w tym kosztu transportu i montaiu . 

§4 
Warunki ptatnosci 

1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastqpi odr~bnymi fakturami za: 

1) dostaw~ i montai urzqdzen zabawowych na placu zabaw w Baboszewie, 

2) dostaw~ i montai urzqdzeri zabawowych lub/i urzqdzen silowni zewn~trznych na placu 
zabaw w Cieszkowie Starym, 

3) dostaw~ i montai urzqdzen zabawowych lub/i urzqdzen silowni zewn~trznych na placu 
zabaw w Goszczycach Srednich , 

4) dostaw~ i montai urzqdzen zabawowych na placu zabaw w Goszczycach Srednich , 

5) dostaw~ i montai urzqdzen zabawowych na placu zabaw w Woli Folwark 



2. Podstawq wystawienia faktury jest protok61 bezusterkowego odbioru dostaw i rob6t 
montazowych objl7tych fakturowaniem , podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawcl7. 
3. Fakturl7 nalezy wystawic dla: 
Nabywca: Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A 
NIP 567-179-04-40. 
Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A 
W tresci faktury Wykonawca wpisuje odpowiednio: 
"Dostawa i montai urzqdzen zabawowychlurzqdzen silowni zewnf1trznej* 
w ............................... . " 

na placu zabaw 

4. Zamawiajqcy zrealizuje platnosc przelewem na wskazany przez Wykonawcl7 rachunek 
bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego faktury i protokolu 
bezusterkowo odbioru wykonanych dostaw i rob6t montazowych zgodnie z § 9 niniejszej 
umowy. 
5. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci z tytu/u wynagrodzenia 
okreslonego w §3 ust.1 bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

§5 
Obowi,\zki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyzszq jakosc dostarczonych urzqdzen 
i rob6t montazowych . Urzqdzenia oraz materia/y, z kt6rych Sq wykonane muszq posiadac 
certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodnosci z obowiqzujqcymi normami oraz spe/niac 
warunkami bezpieczenstwa 
2. Wykonawca ma obowiqzek : 
1) zorganizowac i przeprowadzic roboty montazowe w spos6b bezpieczny, zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytq 
starannosciq w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobrq jakosciq i w/asciwq organizacjq 
pracy. 
2) zapewnic bezpieczenstwo i ochronl7 zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
3) wykonac przedmiot umowy z materia/6w w/asnych dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie. 

3. Wykonawca zobowiqzuje sil7 zapewnic wykonanie i kierowanie robotami montazowymi 
zwiqzanymi z przedmiotem zam6wienia, przez osoby posiadajqce stosowne kwalifikacje 
zawodowe. 
4. Z chwilq podjl7cia rob6t montazowych az do chwili oddania przedmiotu zam6wienia, 
Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnosc na zasadach og61nych za szkody wynikle na 
terenie montazu urzqdzen, a spowodowane lub b~dqce nast~pstwem prac wykonywanych 
przez sprz~t i pracownik6w Wykonawcy lub podwykonawcy. 
5.Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, kt6re wyrzqdzi Zamawiajqcemu 
lub/i osobom trzecim , w zwiqzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczeg61nosci 
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajqcego lub os6b i naprawi szkod~ 
na w/asny koszt. 
6. Wykonawca zobowiqzany jest informowac niezw/ocznie w formie pisemnej 
Zamawiajqcego 0 problemach technicznych lub okolicznosciach, kt6re mogq wplynqc na 
jakosc rob6t montazowych lub termin ich zakonczenia. 



7. Wykonawca wykonana wszelkie roboty towarzyszqce i tymczasowe niezb~dne do 
wykonania przedmiotu umowy. 
8. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajqcego w trakcie 
trwania rob6t montazowych w terminie technicznie uzasadnionym i koniecznym do ich 
usuni~cia , nie d/uzszym niz termin zakonczenia rob6t okreslony niniejszq umowq. 
9. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajqce parametry oraz wymagane normy 
zastosowanych urzqdzeri i materia/6w. 
10. Wykonawca sporzqdzi rysunkowq dokumentacj~ powykonawczq z naniesionymi 
urzqdzeniami i ich strefami bezpieczenstwa. 
11. Wykonawca zobowiqzuje si~ do przestrzegania zasad bezpieczenstwa, BHP i ppoz. oraz 
ponoszenie odpowiedzialnosci w trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi mozliwymi 
kontrolami przeprowadzanymi przez organy kontroli panstwowej. 
12. Wykonawca zobowiqzuje si~ do uporzqdkowania terenu po zakonczeniu rob6t 
montazowych. 
13.Wykonawca dokona na sw6j koszt dwa przeglqdy techniczne z udzia/em przedstawiciela 
Zamawiajqcego 

- pierwszy w p%wie okresu trwania gwarancji . 
- drugi w okresie ostatniego miesiqca gwarancji. 

14.Wykonawca zobowiqzuje si~ do terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji 
przedmiotu umowy wraz z oswiadczeniem, ze dostarczone urzqdzenia ukonczone roboty 
montazowe Sq ca/kowicie zgodne z przedmiotem umowy. 

§6 
Obowiqzki Zamawiajqcego 

1. Zamawiajqcy przekazuje teren do montazu urzqdzen w dniu podpisania umowy. 
2. Zamawiajqcy dokona odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej 

umowy. 
§7 

Gwarancja 
1.Strony postanawiajq, ze odpowiedzialnosc Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji . 
2.Wykonawca udziela 36-miesi~cznej gwarancji na dostarczone urzqdzenia i wykonane 
roboty montazowe. Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu wype/nionq kart~ gwarancyjnq 
w dniu odbioru przedmiotu zam6wienia . 
3. Bieg gwarancji rozpoczyna si~ dnia nast~pnego od dnia dokonania bezusterkowego 
odbioru koncowego. 
4. Wykonawca zobowiqzuje si~ usunqc na sw6j koszt wady i usterki stwierdzone 

w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji - w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiajqcego. 

§8 
Kary umowne 

1. Wykonawca zap/aci kary umowne Zamawiajqcemu: 
1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi 
odpowiedzialnosc Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za 
przedmiot umowy, 0 kt6rym mowa w §3 ust.1 umowy. 
2) za odstqpienia od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleznych ad Zamawiajqcego, 
Wykonawca zap/aci Zamawiajqcemu kar~ umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia 
umownego brutto a kt6rym mowa odpowiednio w § 3 ust.1 lit.a) dla cz~sci pierwszej i/lub §3 
ust.1 lit. b) dla cz~sci drugiej. 



3) za kazdy dzien opoznlenla , jesli ukonczenie jest poznleJsze niz wymagany termin 
ukonczenia w wysokosci 0,2% calkowitej wartosci, jednakze nie wi~cej niz 20% 
wynagrodzenia okreslonego odpowiednio w § 3 ust.1 lit.a) dla cz~sci pierwszej i/lub §3 ust.1 
lit. b) dla cz~sci drugiej . 
4) za zwlok~ w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2 % wartosci 
przedmiotu zamowienia za kazdy dzien zwloki , liczonej od dnia wyznaczonego na usuni~cie 
wad . Wykonawca nie moze odmowic usuni~cia wad bez wzgl~du na wysokosc zwiqzanych 
z tym koszlow. 
2.Zaplala kar umownych moze nastqpic poprzez potrqcenie z wynagrodzenia Wykonawcy. 
3.Niezaleznie od kar umownych , 0 ktorych mowa w ust.1 Zamawiajqcy jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach ogolnych. 
4.Zaplata kar umownych nie wplywa na zobowiqzania Wykonawcy. 

§9 
Odbior przedmiotu umowy 

1.Komisyjny odbior przedmiotu umowy dokonany b~dzie w lerminie 3 dni od daly zgloszenia 
Wykonawcy. 
2.Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajqcemu gotowosc do odbioru koncowego, 
bezposrednio w siedzibie Zamawiajqcego. 
3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajqcemu 

w szczegolnosci nast~pujqce dokumenty: 
1)oswiadczenie Wykonawcy 0 zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z obowiqzujqcymi 
przepisami . 
2)dokumenty (alesty i certyfikaty) potwierdzajqce, ze zamontowane urzqdzenia 
i wbudowane wyroby Sq zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i oslemplowane przez Wykonawcy). 
3)dokumentacjy powykonawczq rysunkowq z naniesionymi urzqdzeniami i ich strefami 
bezpieczenstwa. 

4. W przypadku stwierdzenia wad i usterek lub brakow Zamawiajqcemu przyslugujq 
nastypujqce uprawnienia: 

1) jezeli wady lub usterki nadajq siy do usuniycia, moze odmowic odbioru do czasu 
usuni~cia wad lub usterek, 
2)jezeli wady nie nadajq siy do usuni~cia , Zamawiajqcy odstqpi od Umowy z winy 
Wykonawcy lub bydzie zqdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujqc 
prawo domagania siy od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opoznienia . 

5. Wykonawca jest zobowiqzany do zawiadomienia Zamawiajqcego 0 usuni~ciu wad oraz do 
zqdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robot jako 
wadliwych . 
6.W razie nie usuni~cia przez Wykonawc~, w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie 
wad i uslerek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Zamawiajqcy naliczy kary umowne 0 

ktorych mowa w § 8 umowy. 
7.Z czynnosci odbioru sporzqdzony zostanie protokol odbioru podpisany przez 
przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajqcego i przedstawiciela uzytkownika. 

§10 
Zmiana postanowien umowy 

1.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej 
Umowy w slosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy 
z zastrzezeniem ust.2. 
2. Zamawiajqcy dopuszcza zamian~ postanowien zawartej umowy dotyczqcej terminu 



realizacji w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego 
nalezytej starannosci) skutkujqcych niemozliwosciq dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu zamowienia zwiqzanych z: 
1)zdarzeniem zewnE?trznym 0 charakterze niezaleznym od Stron, ktorego Strony nie mogly 
przewidziec przed zawarciem Umowy, oraz ktorego Strony nie mogly uniknqc ani kt6remu nie 
mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; 
Za silE? wYZSZq, warunkujqca zmianE? Umowy uwazac siE? bE?dzie w szczegolnosci: pow6dz, 
pozar i inne klE?ski zywiolowe, zamieszki , strajki , ataki terrorystyczne, dzialania wojenne, 
nagle i dlugotrwale (co najmnieJ 7 dni) zalamania warunk6w atmosferycznych, 
promieniowanie lub skazenia; 
2) zmianq zalozen lub warunk6w realizacji zamowienia w trakcie prowadzenia prac, 
niezaleznq od Wykonawcy lub zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa w 
zakresie majqcym wplyw na realizacjE? przedmiotu zamowienia lub swiadczenia Stron; 
3) wystqpieniem dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia , ktorych wykonanie jest 
niezbE?dne dla zrealizowania zamowienia podstawowego; 
4) dzialaniami os6b trzecich uniemozliwiajqcych wykonanie prac, ktore to dzialania nie Sq 
konsekwencjq winy ktorejkolwiek ze stron umowy. 
3.Podstawq do stosownego przedluzenia w wyzej wymienionych przypadkach terminu 
wykonania robot bE?dzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjE?ciem 
dzialan przez WykonawcE?, majqcych na celu realizacjE? prac w terminie. 
4.Termin realizacji rob6t moze zostac przedluzony stosownie do okresu zaistnialego 
op6znienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmlany 
zalozen lub warunk6w realizacji zam6wienia , niezaleznej od Wykonawcy. 

§ 11 
OdstClpienie od umowy 

1. Stronom przysluguje odstqpienie od umowy w oparciu 0 przepisy tytulu XV Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przysluguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nastE?pujqcych 
przypadkach: 
1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie 

lezy w interesie publicznym , czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia 
Umowy; odstqpienie od Umowy w tym przypadku moze nastqpic w terminie 30 dni od 
powziE?cia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczql robot montazowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pismie , 

3) Wykonawca przerwal realizacjE? rob6t montazowych i przerwa ta trwa dluzej niz 2 
tygodnie . 

4) Wykonawca op6Znia siE? w rozpoczE?ciu lub wykonywaniu robot tak dalece, ze nie jest 
prawdopodobne, zeby zdolal je ukonczyc w czasie um6wionym. 

5) Wykonawca wykonal przedmiot umowy z wadami , ktore nie nadajq siE? do usuniE?cia 
i jezel i wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem. 

3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpic w formie pisemnej. pod rygorem niewaznosci 
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie. 

4. Zamawiajqcy w razie odstqpienia od Umowy z przyczyn, za kt6re Wykonawca nie 
odpowiada, obowiqzany jest do zaplaty wynagrodzenia za dostawy i roboty montazowe, 
kt6re zostaly wykonane do dnia odstqpienia . 



§12 
Spory i reklamacje 

1. W razie sporu na tie wykonania niniejszej Umowy 0 wykonanie robot w sprawie 
zamowienia publicznego Strony Sq zobowiqzane przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postEipowania reklamacyjnego. 

2. Wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tie realizacji niniejszej Umowy jest sqd 
wlasciwy miejscowo wedlug siedziby Zamawiajqcego. 

§ 13 
Postanowienia koricowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq stosuje siEi przepisy ustawy 
Kodeksu Cywilnego. 
2.UmowEi niniejszq sporzqdza siEi w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla 
Zamawiajqcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

Wykaz zalqcznikow do Umowy: 
1.0ferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJJ\CY: 

§ 14 
Zalqczniki 

WYKONAWCA: 



ZAl..qCZNIK Nr 4 - Informacja RODO 

INFORMACJA 

Urzqdu Gminy Baboszewo w zakresie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46IWE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

"ROOO", informujq, ze: 

• administratorem PanilPana danych osobowych jest Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 

09-130 Baboszewo, tel. 236611091; faks. 23 66Jl071, E-mail.urzad@gminababoszewp.pl 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bqdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

zwiqzanym z postqpowaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej 

ponizej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego, pn. "Dostawa i montai urz'ldzen na place 

zabaw i silownie zewnf#trzne". 

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.2.11.2018 

• odbiorcami PanilPana danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona 

zostanie dokumentacja postqpowania. 

• Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia 

postqpowania 0 udzielenie zam6wienia; 

• w odniesieniu do PanilPana danych osobowych decyzje nie bqdq podejmowane w spos6b 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROOO; 

• posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 ROOO prawo dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych; 

- na podstawie art. 16 ROOO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych ' ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 RODO"; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu Ochrony Oanych Osobowych, gdy uzna 

PanilPan , ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy 



RODO; 

• nie przysluguje PanilPanu: 

• 

• 

w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniE;cia danych osobowych ; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz 

podstawq prawnq przetwarzania PanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Wyjasnienie: skorzysfanie z prawa do sprostowania nie mote skutkowac zmianq wyniku postf?Powania 
o udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianEj postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie 
mote narusza6 integra/nose; protokolu oraz jego zalqcznik6w. 

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie rna zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze srodk6w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej !ub prawnej, lub z 
uwagi na watne wzglfjdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego. 



Wymiary: 
DlugosI': 2,00 m 
Szerokosc: 0,60 m 
Wysokosc: 0,60 m 

Opis techniczny 

Lawka sta la 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

- listwy z drewna sosnowego 

- stalowe e\ementy malowane proszkowo, 

- montowane na stale poprzez zabetonowanie. 

Rys. nr I 



Wymiary: 
DlugosI': 1,70 m 
Szerokosc: 0,40 m 
Wysokosc: 0,80 m 

Opis techniczny 

Lawka stala 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

Rys. nr 2 

- listwy z desek drewna sosnowego ° wymiarach 0,40 m x 0,80 m x l , 70 m, 

- stalowe elementy malowane proszkowo, 

- montowane na stale poprzez zabetonowanie. 
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Wymiary: 
dlugosc: 6,60 m 
szerokosc: 5,30 m 
wysokosc: 3,00 m 
Strefa bezpieczenstwa: 
9,60 m x 8,80 m 

Opis techniczny 

Zestaw zabawowy 

Maksymalna wysokosc upadku: 1,90 m 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

Rys. nr 3 

- belki wykonane z drewna rdzeniowego, okr~lego impregnowanego metod<\. prozniowo-

cisnieniow<\. 0 5r. 120 nun, 

- zabezpieczenia i daszki ze sklejki wodoodpornej , 

- slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z elementami ocynkowanymi i rnalowanymi proszkowo, 

- przeplotnia z lin poJipropylenowych w oplocie stalowym, 

- montaz belek n05nych na stalowych kotwach, zabetonowywanych na gl"boko56 40-60 em, 





Opis techniczny 

Hustawka podw6jna metalowa 

Strefa bezpieczenstwa: 3,65 m x 7,60 m 
Maksymalna wysokosc upadku: 1,30 m 
Wymiary: 
dlugosc: 3,65 m 
szerokosc: 1 ,65 m 
wysokosc: 2, lOrn 

Dane materialowo-konstrukeyjne: 

- konstrukeja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo, 

- laneuehy ogniowo oeynkowane, 

- 2 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym 

- hustawka za montowanajest poprzez zaeementowanie na gl~bokosc 40-50 em. 

Rys. nr 4 



Strefa bezpieczenstwa: srednica 2,50 m 

Wymiary: 
dtugosc: 0,80 m 
szerokosc: 0,50 m 
wysokosc: 0,80 ill 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

- bujak Delfin B 07, 

Opis techniczny 

Bujak delfin 

- korpus i siedzisko bujaka wykonane z plyty HOPE 0 gr. 12 mm, 

- spr~zyna stalowa z drutu sr. 20 mm malowana proszkowo, 

- uchwyty metalowe osloni~te plastikiem, 

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym. 

Rys. nr 5 



Opis techniczny 

Bujak Osiolki 

Strefa bezpieczenstwa: srednica: 3,40 m x 2,30 m 
Maksymalna wysokosc upadku : 0,75 m 

Wymiary: 
Dlugosc: 1,50 m 
Szerokosc: 0,35 m 
Wysokosc: 0,75 m 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

Rys. nr 6 

- belka pozioma wykonana z drewna sosnowego, kJejonego, impregnowanego metod<t pr6zniowo

cisnieniow<t 0 wymiarach 95 mm x 95 mm, koJor pinia, 

- siedziska wykonane ze skJejki wodoodpomej 0 gr. IS mm lub plyty HDPE, 

- sprl<:i:yna stalowa z drutu sr. 20 mm malowana proszkowo, 

- uchwyty metalowe ostoni((te pJastikiem, 

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym. 



Wymiary: 
DlugosI': 3,00 m 
Szerokosc: 0,50 m 
Wysokosc: 0,80 m 
Strefa bezpieczenstwa: 
6,00 m x 3,50 m 

Opis techniczny 

Hustawka wazka (pion metalowy) 

Dane materialowo-konstrukeyj ne: 

- hustawka wagowa H-3 

Rys. nr 7 

- hustawka dwuosobowa na pionie metalowym malowanym proszkowo, zabetonowana na gl~bokosc 

40-60 em, 

- belka wykonana z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, ° sredniey 12 em, 

- siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej lub plyty HOPE, lub sklejki wodoodpornej, 

- ze wzgl~d6w bezpieezenstwa zamontowa ne na kOl\eaeh belki gumowe odbojniki amortyzujitee. 



Opis techniczny 

Piaskownica z bali 

Sterfa bezpieczeristwa: 5,00 In X 5,00 In 

Wymiary: 
Dlugosc: 3,00 In 
Szerokosc: 3,00 In 
Wysokosc: 0,30 In 

Dane materialowo-konstrukeyjne: 

Rys. nr 8 

- belki wykonane z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, impregnowanego 0 Sf. 10 em, 

- narotne siedziska wykonane ze sklejki wodoodpoInej lub plyty HDP E, 

- piaskownica jest osadzana w grunc ie, 



Opis techniczny 

Drabinka pozioma 

Strefa bezpieczenstwa: 6,60 m x 4,40 m 

Wymiary: 
dlugosc: 3,00 m 
szerokosc: 0,80 m 
wysokosc: 1,90 m 

Dane materiatowo-konstrukeyjne: 

Rys. IIr 9 

- belki wykonane z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, okr'!gtego ° sr. 120 mm, impregnowanego 

metod'l pr6Zniowo-eisnieniowq, 

- montal: belek nosnych poprzez zabetonowanie w grunt na gt"bokosc 40-60 em. na stalowyeh kotwaeh 



Wymiary: 
Dlugosc: 3,70 m 
Szerokosc: 0,90 m 
Wysokosc; 1,90 m 

Opis techniczny 

Zestaw zabawowy 

Dane materialowo-konstrukeyjne: 

- slizg pev kr6tki 2,5 m, 

Rys. nr 10 

- belki wykonane z drewna sosnowego, rdzeniowego 0 sredniey 120 mm, impregnowanego, 

- zabezpieezenia wykonane ze sklejki wodoodpomej 

- montaz belek nosnych poprzez zabetonowywanie na glt<bokosc 50-60 em. na stalowyeh kotwach 



Rys. nr II 

Opis techniczny 

Karuzela tarczowa z siedziskami 

Strefa bezpieczenstwa: 
Srednica: 5,50 m 

Wymiary: 
Szerokosc : 1,50m 

Maksymalna wysokosc upadku : 0, 125m 

Dane materialowo-konstrukeyj ne: 

- siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej 0 gr. 15 mm lub plyty HDPE 

- tareza karuzel i wykonana ze sklejki antyposl izgowej 0 gr. 15 mm, 

- por~eze stalowe ° sr. 33,7 mm, 

- trzpien ° sr. 100 mm - stal malowana proszkowo, 

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym, posadowionym w gruneie na gt((bokosei 

40-60 em. 



Opis techniczny 

Bujak Konik 

Strefa bezpieczenstwa: srednica 2,50 m 
Maksymalna wysokosc upadku : 0,40 m 
Wymiary: 
DlugosI': 1,20 m 
Szerokosc: 0,30 m 
Wysokosc: 0,90 m 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

- bujak KOtlik B 02 

- korpus bujaka wykonany z plyly HDP E 0 gr. 12 mm, 

- siedzisko bujaka wykonane z plyly HOPE, 

- spr~zyna sta lowa z drutu Sr. 20 mm malowana proszkowo, 

- uchwyly metalowe osloni"te plastikiem, 

- montaz na gotowym prefabrykacie betonowym. 

Rys. nr 12 



Wymiary: 
Dlugosc: 3,00 m 
Szerokosc: 0,50 m 
Wysokosc: 0,80 m 
Strefa bezpieczenstwa: 
6,00 m x 3,50 m 

Opis techniczny 

Hustawka wazka (pion metalowy) 

Dane materialowo-konstrukeyjne: 

- hustawka wagowa H-3 

Rys.nrl3 

- hustawka dwuosobowa na pionie metalowym ma lowanym proszkowo, zabetonowana na gh,bokosc 

40-60 em, 

- belka wykonana z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, ° srednicy 12 em, 

- siedziska wykonane ze sklejki wodoodpomej lub plyty HDPE, lub sklejki wodoodpomej, 

- ze wzgl~d6w bezpieezenstwa zamontowane na koneaeh belki gumowe odbojniki amortyzuj,(ee. 



Wymiary: 
Dlugosc: 1,80 m 
Szerokosc: 1,80 m 

Opis techniczny 

Komplet ogrodowy 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

- komplet sklada s i ~ z wolnostoji(cych dwoch lawek i stolu, 

- belki z drewna sosnowego, impregnowanego rdzeniowego 0 sr. 10 cm. 

Rys. nr 14 



Rys.nrl5 

Opis techniczny 

WIOSLARZ 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

- urz<tdzenie przeznaezone dl a dorostyeh i dzieei od 14 roku zyeia lub dl a os6b 0 wzroseie powyzej 
140 em, maksymalny ei~zar uzytkownika 120 kg, 
- dwukrotnie malowane proszkowo, 
- bardzo dobrze zabezpieezone antykorozyjnie, srutowanie, galwanizaeja, fosforanowanie, 
eynkowanie, 
- sol idna konstrukeja, g16wna kolumna wykonana jest ze stali 0 sredniey 140 mm, 
- pozostate elementy wykonane s<t z rur 0 sredniey: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm, 
- seianki rur maj<t grubosc co najmniej 3 mm, 
- os tony wykonane ze stali . 



Rys.nr l6 

Opis techniczny 

W AHADLO + BIEGACZ + TWISTE R 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

- urzqdzenie przeznaczone dla doroslych i dzieci od 14 roku zycia lub dla os6b 0 wzroscie powyzej 
140 em, maksymalny ci((zar uzytkownika 120 kg, 
- dwukrotnie malo wane proszkowo, 
- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyj nie, srutowanie, galwanizacj a, fosforanowan ie, 
cynkowanie, 
- solidna konstrukcja, gl6wna ko lumna wykonanajest ze stali 0 srednicy 140 mm, 
- pozostale elementy wykonane Sq z rur 0 srednicy: 90, 76, 60,48,42, 32, 32 mm, 
- seianki rur majq grubosc co naj mniej 3 mm, 
- oslony wykonane ze stali. 



Rys. nrl7 

Opis techniczny 

WYCISKANIE + WYCI1\G 

Dane materia!owo-konstrukcyjne: 

- urz'l.dzenie przeznaezone d1 a doros lyeh i dzieei od 14 roku zyeia lub dla os6b 0 wzroseie powyzej 
140 em, maksymalny eit;zar uzytkownika 120 kg, 
- dwukrotnie malowane proszkowo, 
- bardzo dobrze zabezpieezone antykorozyjnie, srutowanie, galwanizaeja, fosforanowanie, 
eynkowanie, 
- so lidna konstrukeja, gl6wna kolumna wykonanajest ze stali 0 sredniey 140 mm, 
- pozostale elementy wykonane S'l. z rur 0 sredniey: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm, 
- sc ianki rur maj 'l. grubosc co najmniej 3 mm, 
- oslony wykonane ze stali . 



Rys. nr 18 

Opis techniczny 

WIOSLARZ 

Dane materialowo-konstrukcyjne: 

- urzqdzenie przeznaezone dla doroslyeh i dzieei od 14 roku zyeia lub dla os6b 0 wzroseie powyzej 
140 em, maksymalny ei((zar uzytkownika 120 kg, 
- dwukrotnie malowane proszkowo, 
- bardzo dobrze zabezpieezone antykorozyjnie, srutowanie, galwanizaeja, fosforanowanie, 
eynkowanie, 
- so lidna konstrukeja, gl6wna kolumna wykonana jest ze stali 0 sredniey 140 mm, 
- pozostale elementy wykonane S'l z rur 0 sredniey: 90,76, 60, 48, 42, 32, 32 mm, 
- seianki rur maj'l grubosc co najmniej 3 mm, 
- oslony wykonane ze stali. 



Rys.nrl9 

Opis techniczny 

TWISTER + W AHADLO 

Dane matelialowo-konstrukcyjne: 

- urz1tdzenie przeznaczone dla doroslych i dzieci od 14 roku zycia lub dla os6b 0 wzroscie powyZej 
140 em, maksymalny ei«zar uzytkownika 120 kg, 
- dwukrotnie malowane proszkowo, 
- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie, galwanizacja, fosforanowanie, 
cynkowanie, 
- solidna konstrukeja, gl6wna kolumna wykonanajest ze stali 0 srednicy 140 mm, 
- pozostale elementy wykonane s1t z rur 0 sredniey: 90, 76, 60, 48,42, 32, 32 mm, 
- seianki rur maj1t grubosc co najmniej 3 mm, 
- oslony wykonane ze stali. 


