ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/DOMEK/ŻŁOBEK/2018
wyposażenie placu zabaw na potrzeby realizacji projektu
„Zaczarowany domek - szansą dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy” realizowanego w ramach
RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy nr:
RPZP.06.06.00-32-K004/17-00
I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408 Koszalin
Adres strony internetowej zamawiającego:www.zaczarowany-domek.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:wyposażenie placu zabaw na potrzeby realizacji projektu
„Zaczarowany domek - szansą dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy” realizowanego w ramach
RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy nr:
RPZP.06.06.00-32-K004/17-00
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę następujących urządzeń:
1) Zestaw zabawowy I - zestaw zabaw/ platforma wieżyczki
- zestaw dwu wieżowy (wieże zadaszone dachami dwuspadowymi),
- wieże połączone mostkiem łukowym, podest wykonanym z płyt polietylenowych lub równoważnych,
- barierka z liny (liny stylonowe ze zbrojeniem wewnętrznym stalowym lub równoważne),
- ścianki wykonane z polietylenu lub równoważne,
- na jedną z wież wejście schodkowe, do drugiej wieży zamocowane zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej z bokami z płyt
polietylenowej lub równoważne
- Konstrukcja zestawu wykonana ze stali nierdzewnej lub równoważnej
- Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej lub równoważnej
- wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.
- Wymiary min. 235x 378 cm, wysokość 220 cm, strefa bezpieczeństwa 585x 678 cm.
- Maksymalna wysokość swobodnego upadku 59 cm.

2) Zestaw Zabawowy II – mini platforma
- urządzenie jedno-wieżowe
- wieża zadaszona dachem dwuspadowym wykonanym z płyty polietylenowej lub równoważnej
- pod sklepieniem dachu z jednej strony ścianka z okrągłym oknem, po dwu stronach wieży pomosty z łukowymi, ażurowymi
barierkami.
- Urządzenie dodatkowo wyposażone w zjeżdżalnie oraz słup z linową wciągarką wiaderka do piasku, przy której znajduje się
stolik w kształcie szerokiego parapetu.
- Zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej z bokami z polietylenu lub równoważnie
- Wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej lub równoważnenej
- Wymiary urządzenia min. 260x 210 cm, wysokość 220 cm, strefa bezpieczeństwa 610x 510 cm.
3) Huśtawka potrójna
- huśtawka wahadłowa o konstrukcji stalowej cynkowanej lub równoważnej
- następnie malowana proszkowo,
- łańcuchy stalowe cynkowane lub równoważne,
- zawiesia huśtawek podwójnie łożyskowane - wykonane ze stali nierdzewnej lub równoważnej
- Wszystkie siedziska kubełkowe – dla małych dzieci.
- Wymiary min. 565 cm, wysokość 228 cm, strefa bezpieczeństwa 503x 750 cm.

4) Tablica do rysowania
– dwie tablice do rysowania wykonane z płyty wodoodpornej,
- połączone ze sobą w kształt litery L,
- na tablicach zamontowane m.in. wzory cyfr i liter wykonane z polietylenu lub równoważne
- Tablice przymocowane do trzech słupów konstrukcyjnych wykonanych ze stali cynkowanej a następnie malowanej
proszkowo lub równoważne
- Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej lub równoważnej
- wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.
- Wymiary urządzenia min. 131 x 133 cm, wysokość 140 cm.

5) Bujak na sprężynie nosorożec
- bujak w kształcie nosorożca wykonany z polietylenu lub równoważny
- konstrukcja stalowa oraz sprężyna malowane proszkowo lub równoważnie
- Wymiary urządzenia m.in. 27x 106 cm, wysokość 84 cm, strefa bezpieczeństwa 327x 406 cm.

Dodatkowe informacje
●
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Wszystkie urządzenia powinny posiadać zgodności z normami serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i
nawierzchnie. Wszystkie certyfikaty powinny być wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą.
Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia
oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa.
Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.
Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz
uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu.
Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze
stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zakupionego towaru do lokalu odbiorcy.
II. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga aby realizacja zamówienia nastąpiła w terminie: do dnia 23.08.2018

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
01.08.2018 miejsce: Przedszkole Ekologiczno-Językowe ,,Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz, ul. Krucza 8, 75-408
Koszalin decyduje data stempla pocztowego lub poprzez e-mail urszula.bartkiewicz@gmail.com
V. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:
„Zaczarowany domek - szansą dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy” realizowany jest w ramach
RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy nr:
RPZP.06.06.00-32-K004/17-00
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem regulującym
są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):
a) Adres i nazwę wykonawcy;
b) Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

Koszalin, dnia 24.07.2018

