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Zaproszenie do składania ofert  
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 
2164) oraz § 7 Regulaminu zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 
394/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 15 listopada 2013r., zmienionego 
Zarządzeniem Nr 456/2014 z dnia 17.04.2014r. w sprawie zmiany Regulaminu 
Zamówień Publicznych, zapraszamy w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty 
cenowej na wykonanie usługi polegającej na: 
 

„Wykonanie placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia 8 w Łasinie.” 
 

I. Informacje o Zamawiającym 

Miasto i Gmina Łasin, 86-320 Łasin, ul. Radzyńska 2, 

NIP 876-22-46-666, REGON 871118649, 

tel. 56 466 50 43, fax 56 466 50 46 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia 8 w 
Łasinie. 
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż  5 elementów zabawowych i tablicy z 
regulaminem. 
 
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1. Karuzela tarczowa z siedziskiem 
Wymiary urządzenia - średnica  150 cm 
                                    wysokość  75 cm 
Wymiar strefy bezpieczeństwa 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  25  m²  
Wymiary strefy bezpieczeństwa  500 x 500 cm 
2. Zestaw zabawowy 
Wymiary urządzenia - długość     580 cm 
                                    szerokość 210 cm 
       wysokość  330 cm 
Wymiar strefy bezpieczeństwa 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  52,2  m²  
Wymiary strefy bezpieczeństwa  900 x 580 cm 
3. Piaskownica 2,5x2,5 m 
Wymiary urządzenia - długość     250 cm 
                                    szerokość 250 cm 
       wysokość    32 cm 
Wymiar strefy bezpieczeństwa 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  20,25  m²  
Wymiary strefy bezpieczeństwa  450 x 450 cm 



 
4. Sprężynowiec trzyosobowy  
Wymiary urządzenia - długość     110 cm 
                                    szerokość 100 cm 
       wysokość    70 cm 
Wymiar strefy bezpieczeństwa 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  20,25  m²  
Wymiary strefy bezpieczeństwa  410 x 400 cm 
5. Ważka z podstawą metalową 
Wymiary urządzenia - długość     320 cm 
                                    szerokość   35 cm 
       wysokość  100 cm 
Wymiar strefy bezpieczeństwa 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  20,25  m²  
Wymiary strefy bezpieczeństwa  520 x 235 cm 
6. Tablica ze standardowym regulaminem korzystania z placu zabaw 
Wymiary urządzenia - długość       60 cm 
                                    szerokość   15 cm 
       wysokość  230 cm 
Wymiar strefy bezpieczeństwa 
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  1,84  m²  
Wymiary strefy bezpieczeństwa  160 x 115 cm 
 
Specyfikacja materiałowa: 

 Konstrukcje zestawów, urządzeń wykonane z drewna rdzeniowego toczonego 
o grubości od średnicy 60 do 120 mm lub drewna o przekroju kwadratowym, 
impregnowanego, zabezpieczonego impregnatem koloryzująco – 
grzybobójczym, 

 Barierki, burty, boczki zjeżdżalni, daszki, bujaki oraz ścianki wspinaczkowe 
wykonane ze sklejki wodoodpornej, 

 Siedziska huśtawek kauczukowe z wkładem aluminiowym, 

 Ślizgi zjeżdżalni wykonane z blachy kwasoodpornej, 

 Słupy konstrukcyjne zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa, 

 Urządzenia montowane na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo 
osadzonych na betonowych fundamentach, 

 Tablica ze standardowym regulaminem korzystania z placu zabaw – druk 
nieścieralny, nieblaknący.  

 
Normy i certyfikaty: 
Urządzenia powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 1176. 
 
W załączeniu wizualizacja urządzeń zabawowych, tablicy z regulaminem oraz mapki 
poglądowe. 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą składać oferty Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione 
warunki: 

WARUNEK I – w zakresie wiedzy i doświadczenia. 



Warunek zostanie spełniony, jeżeli podmiot składający ofertę wykaże, 
że zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, przynajmniej jedno zamówienie porównywalne z 
przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 15 000,00 zł 
polegające na wykonaniu placu zabaw. Wzór wykazu wykonanych 
robót budowlanych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

WARUNEK II – w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania  
                      zamówienia.  
                      Warunek zostanie spełniony, jeżeli podmiot składający ofertę  
                      przedstawi zamawiającemu, że dysponuje przynajmniej 1 osobą,  
                      posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w  
                      branży konstrukcyjno-budowlanej. 
                      Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

 
Zamawiający wymaga dotrzymania terminu realizacji zamówienia – do dnia 30 
sierpnia 2016 roku. 
 

V. Sposób przygotowania oferty 

1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2 Oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku 

polskim. 

3 Oferta winna składać się z: 

1) pierwszą stroną oferty powinien być wypełniony formularz ofertowy (załącznik 

nr 1 do niniejszego zaproszenia), 

2) w następnej kolejności do oferty powinny być złączone: 

a) wykaz zrealizowanych robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2 

do zaproszenia), 

b) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia (zgodnie z załącznikiem  

nr 3 do zaproszenia), 

c) pozostałe dokumenty istotne dla treści oferty. 

4 Z obawy przed utratą jakichkolwiek elementów oferty prosimy o ponumerowanie 

każdej strony oferty w kolejności od 1 do ostatniej. 

5 Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6 Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale. 

 

VI. Termin składania ofert 

1. Ofertę należy przesłać mailem na adres: 

 anita.kulerska@lasin.pl do dnia 19 lipca 2016 roku do godz. 9:00, a następnie  

 

oryginał oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego osobiście lub przesłać 

pocztą, na adres siedziby Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Łasin, 86- 320 Łasin, ul. Radzyńska 2. 

2. Urząd Miasta i Gminy jest otwarty w godzinach od 7:15 do 15:15. 

mailto:anita.kulerska@lasin.pl


 

VII. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Jedynym kryterium oceny będzie cena za wykonanie całej usługi – 100%. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia 

negocjacji z Wykonawcą w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe 

przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

niniejszego zamówienia. 

 

VIII. Istotne warunki umowy 

 
1. Po wyborze Wykonawcy zostanie zawarta umowa.  
2. Należność płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą niżej 

określone kary umowne. 
4.  Zamawiającemu przysługuje prawo do kar umownych w następujących  
     przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia 
brutto, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji jakości w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
prowadzącego do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto. 

 

IX.       Osoba do kontaktu 

 
Osobą do kontaktu jest pani Anita Kulerska tel. 56 466 50 43 wew. 42, kom. 
798208339, mail: anita.kulerska@lasin.pl 
 
 
Załączniki do zaproszenia: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych robót, 

3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób. 

 


