
 
 
 
 

 

Magdalenka, 29.06.2015 r. 

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, 

Magdalenka ul. Lipowa 28 

05-506 Lesznowola 

Tel/fax 22 757 96 19 

Zaprasza do złożenia ofert na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na place zabaw w 

Gminie Lesznowola: 

Wariant wykonania: 

a) Metalowe 

b) Drewno klejone na kotwach 

Zestawienie urządzeń: 

1. Bocianie gniazdo – szt. 6; 

2. Huśtawka podwójna z siedziskami prostymi – szt. 2; 

3. Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem prostym oraz jednym siedziskiem „pampers” –  szt. 2; 

4. Bujak auto – szt. 1; 

5. Tablica do malowania podwójna – szt. 2; 

6. Zestaw sklepik z daszkiem i ławeczką do siedzenia – szt. 1; 

7. Zestaw zabawowy dla dzieci. Elementy składowe zestawu: pomost z dachem – szt. 1, pomost bez 

dachu – szt. 1, wejście trapowe – szt. 1, mostek ruchomy – szt. 1, drążek gimnastyczny – szt. 1, 

przeplotnia łańcuchowa – szt. 1, drabinka pozioma – szt. 1, belka balansująca – szt. 1, drążek do 

podciągania – szt. 1; 

8. Karuzela tarczowa z siedziskami – szt. 1; 

9. Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku do lat 6. Elementy składowe zestawu: zjeżdżalnia (krótka i 

długa) – szt. 2, pomost ruchomy – szt. 1, podest wejściowy (ścianka wspinaczkowa) – szt. 1, 

podest wejściowy (pomost/trap) – szt. 1, przeplotnia łańcuchowa – szt. 1, przejście rurowe – szt. 
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10. Piaskownica min. Wymiary 2.5x2.5 metra – szt. 1. 

11. Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku do lat 6. Elementy składowe zestawu: pomost bez daszka – 

szt. 1, pomost z daszkiem – szt. 3, zjeżdżalnia (krótka i długa) – szt. 2, mostek ruchomy – szt. 1, 

ścianka wspinaczkowa – szt. 1, drabinka pozioma – szt. 1, drążki gimnastyczne – szt. 2, 

przeplotnia łańcuchowa – szt. 1, wejście trapowe – szt. 1. 

 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, ale o parametrach nie gorszych niż w 

specyfikacji powyżej.  

 

Dokumenty, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty : 

 wypełniony formularz cenowy, 

 aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, przedmiotowego 

zamówienia, 

 minimum 3 referencje, które zostały wykonane w latach 2013-2015, 

 materiały fotograficzne zaproponowanych urządzeń wraz z opisem, 

 oświadczenie, że posiada aktualne świadectwa i atesty urządzeń zabawowych 

 inne dokumenty, jeśli Wykonawca uzna za stosowne. 



 
 
 
 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Osobą po stronie Zamawiającego uprawnionego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan 

Rafał Skorek (tel. 513686262, mail: sport@zopo.pl). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00-16.00. 

Miejsce składania ofert 

Ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej należy złożyć do dnia 3.07.2015 r. w siedzibie 

Zamawiającego lub na adres e-mail: sport@zopo.pl. 

Otwarcie ofert 

Sesja otwarcia ofert nastąpi w dniu 6.07.2015 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 

Kryteria wyboru ofert : 

-cena 90% 

-referencje 10% 

 


