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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

przebudowa placu zabaw w Sarbiewie 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. M. K. 

Sarbiewskiego w Sarbiewie, gmina Baboszewo na dz. nr 65/2, obręb Dłużniewo realizowana w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej” na lata 2014-2020. 

Powierzchnia placu zabaw: 150 m2. 

I. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę  montaż następujących urządzeń zabawowych 

Lp. Nazwa zadania Ilość Opis 
Nr rysunku 

poglądowego 

1. 
 Zestaw 

zabawowy 
1 

Zestaw zabawowy składający się z dwóch wież zadaszony 

dachem, dwóch zjeżdżalni. Dodatkowo wejście na zestaw 

stanowi platforma kwadratowa z wejściówką                                         

i minidrabinką z rurki stalowej osadzonej między pionowymi 

kółkami konstrukcyjnymi. 

Montaż: w gruncie na okuciach przytwierdzonych do 

prefabrykowanych bloczków betonowych. 

Wymiary zestawu: min. 420 x 460 cm, wysokość min. 265 

cm. 

1 

2. 

Bujak 

sprężynowy  

jednoosobowy 

1 

Zabawka wykonana z odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych polietylenu wysokociśnieniowego HDPE, 

barwionego w masie. Konstrukcja z wyciętych kształtowo 

formatek, przytwierdzona ocynkowanymi elementami 

złącznymi (osłoniętymi plastikowymi korkami) do sprężyny fi 

180 mm pokrytej farbą proszkową poliestrową, osadzonej                         

w prefabrykowanym bloczku fundamentowym. Rączki                   

i podpórki nóg plastikowe. 

Wymiary: min. 95 x 30 cm., wysokość min. 80 cm. 

2 

3. 

Bujak 

sprężynowy  

jednoosobowy 

1 

Zabawka wykonana z odpornego na działanie warunków 

atmosfertycznych polietylenu wysokociśnieniowego HDPE, 

barwionego w masie. Konstrukcja z wyciętych kształtowo 

foremek przytwierdzona ocynkowanymi elementami 

złącznymi (osłoniętymi plastikowymi korkami) do sprężyny fi 

180 mm pokrytej farbą proszkową poliestrową, osadzonej w 

prefabrykowanym bloczku fundamentowym. Rączki                                  

i podpórki nóg plastikowe. 

Wymiary: min. 110 x 25 cm, wysokość min. 80 cm. 

3 

4. 
Huśtawka 

podwójna 
1 

Huśtawka wahadłowa z dwoma gumowymi siedziskami bez 

oparcia. Konstrukcja huśtawki wykonana z metalu. 

Huśtawka mocowana w gruncie na stalowych okuciach 

4 



2 

przytwierdzonych do prefabrykowanych bloczków 

fundamentowych. 

Wymiary: dł. min. 320 cm, szer. min. 160 cm, wys. min. 210 

cm. 

5. 

Drążki 

gimnastyczne 

podwójne 

2 

Urządzenie sprawnościowe do wykonywania przewrotów z 

dwiema poziomymi poprzeczkami ze stali malowanej 

proszkowo, osadzonymi na trzech pionowych słupach. Słupy 

mocowane w gruncie na metalowych kotwach, 

zabetonowane. 

Wymiary: szerokość min. 170 cm, wys. niższej porzeczki 

min. 70 cm, wys. poprzeczki wyższej min. 120 cm. 

5 

6. 

Bujak 

sprężynowy 

czteroosobowy 

1 

Bujak na sprężynie w kształcie kwiatka przeznaczony dla 4 

osób, wykonany z odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych polietylenu wysokociśnieniowego HDPE, 

barwionego w masie. 

Wymiary: średnica min. 100 cm, wysokość  min. 55 cm. 

6 

7. 
Huśtawka typu 

przeciwwaga 
1 

Huśtawka typu przeciwwaga o konstrukcji z drewna 

klejonego pięciowarstwowo ryflowanego wzdłużnie 

zabezpieczonego przed działaniem warunków 

atmosferycznych przez dwukrotne malowanie preparatami 

na bazie olejów naturalnych oraz odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych polietylenu 

wysokociśnieniowego HDPE, barwionego w masie. 

Konstrukcja przytwierdzona do stalowej podstawy 

osadzonej w gruncie i zabetonowanej. Rączki – plastikowe. 

Wymiary: min. 300 x 54 cm, wysokość min. 65 cm. 

7 

8. Ławki 2 
Ławka o wymiarach min. 160 x 54 cm, wysokość min. 90 cm. 

Wykonana z metalu oraz drewna liściastego. 
9 

9. kosze na śmieci 2 
Kosz na śmieci o wymiarach min. 40 x 40 cm, wysokość min. 

70 cm. Wykonany z metalu oraz drewna liściastego. 
10 

10. 
Tablica                         

z regulaminem 
1 

Tablica składająca się z dwóch pionowych słupów 

konstrukcyjnych osadzonych w gruncie, do których 

przymocowano tablicę informacyjną – regulamin. 

Wymiary: wysokość 180 - 220 cm, szerokość  50 - 100 cm. 

8 

 

III. WARUNKI GWARANCJI 

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy. 

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia (dostawa, montaż). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za najwyższą jakość dostarczonych urządzeń oraz ich montaż. 

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, należytą starannością oraz 

wiedzą i doświadczeniem. 

3. Wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać certyfikaty, atesty oraz 

deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. 

III. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 



3 

Wszystkie urządzenia zabawowe powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinny 

posiadać zgodność z normą: PN-EN 1176:1-2009 oraz warunkami bezpieczeństwa. Załączone rysunki 

urządzeń zabawowych należy traktować poglądowo. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania budowy 

urządzeń pod warunkiem spełnienia oczekiwanych funkcji oraz zachowania stref bezpieczeństwa                             

(z tolerancją wymiarów +/- 30 cm). Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania pod warunkiem, że zostaną 

zapewnione równoważne parametry jakościowe, techniczne i użytkowe, tj. nie gorsze niż określone                         

w załączonych opisach. Zamawiający uzna, że urządzenie zabawowe jest równoważne w przypadku, gdy 

Wykonawca zaoferuje: 

• konstrukcję metalowa w miejsce konstrukcji drewnianej, 

• konstrukcje ze stali nierdzewnej zamiast elementów metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie               

i malowanych proszkowo, 

• Zamawiający dopuszcza elementy zabawowe o innym kształcie niż określone w rysunkach 

poglądowych .  Wykonawca może  złożyć ofertę na inne urządzenie  zachowując przy tym podobne wymiary 

oraz  wymagania określone w opisie. 

 


