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Numer sprawy: RG.271.PROG.2.2020 
 
 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE 
 
  o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. 
zm) określonego w art. 4 pkt. 8,  
numer sprawy RG.271.PROG.2.2020, nazwa zadania: Zakup i montaż urządzeń placów 
zabaw i siłowni zewnętrznych na placach publicznych w miejscowości Chorzów, 
Czudowice i Więckowice. 
 
W związku z planowanym zakupem Gmina Roźwienica prosi o przedstawienie oferty 
cenowej w następującym zakresie: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń  placów zabaw i siłowni 

zewnętrznych w miejscowości Chorzów na działce Nr 61/1, w miejscowości Czudowice 

na działce Nr 202 i w miejscowości Więckowice na działce Nr 31. 

W skład każdego zestawu wchodzi: 

- zestaw wspinaczka  - ślizgawka 

- huśtawka ważka podwójna 

- huśtawka podwójna i bocianie gniazdo 

- karuzela platforma 

- orbitek 

- odwodziciel podwójny 

-  wahadło podwójne 

- ławka na kątownikach stała 

- tablica - regulamin 

- kosz na śmieci 

Rysunki poglądowe powyższych  urządzeń znajdują się w projektach budowlanych  do 

zgłoszenia  obiektu małej architektury w miejscu publicznym. 

Konstrukcja urządzeń  placu zabaw i siłowni  wykonana ze stali oraz HDPE. Elementy 

metalowe jak: poręcze, rurki, uchwyty, okucia, i zjeżdżalnie wykonane musza być ze 

stali oraz malowane farbą w postaci proszku a następnie utwardzane w komorze 

polimeryzacyjnej. Montaż urządzeń w fundamentach  z betonu B-25 na głębokości  ok. 

100 cm poniżej poziomu terenu w lokalizacji urządzenia. Wszystkie zastosowane  

urządzenia powinny spełniać  wymagania normy PN-EN 1176, posiadać odpowiednie 



certyfikaty bezpieczeństwa  i musza posiadać  potwierdzenie okresu gwarancji  na 

minimum 36 miesięcy od dnia przekazania urządzeń zamawiającemu. 

Przygotowanie wykopów pod fundamenty oraz wykonanie betonowania należy do 

obowiązków dostawcy urządzeń. 

  
 
wspólny Słownik Zamówień: 
45212150-2  obiekty rekreacyjne 
 
Termin wykonania zamówienia:  
  2020-05-29 
 
  Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego 
zamówienia.   
 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która 
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.  
 
Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 
przyczyny. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 
 
Okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu przekazania urządzeń zamawiającemu. 
 
 
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 

Cena 100 

 
 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 2020-01-30 do godz. 12:00 
  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Roźwienica 
Roźwienica  1 
37-565 Roźwienica 
Pokój nr  2 
 
Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 
22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl   
 
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl,pl/bip   

mailto:ug_rozwienica@pro.onet.pl
http://www.rozwienica.itl,pl/bip


 
 
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są: 
stanowisko  Inspektor  
imię i nazwisko Marian Gdula   
tel.   16 622 58 22  
fax.    16 622 58 22   
w terminach   w godzinach pracy zamawiającego  
 
  
Załączniki: 
Formularz ofertowy 
Formularz cenowy  
Oświadczenie o spełnieniu warunków  
Projekt umowy 
Projekty placów zabaw szt.3 
Przedmiar robót 
Kosztorys ofertowy  
 
 
          / -- / 

_________________________ 
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński 

 
 


