
ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2012 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 1 czerwca 2012 r.  

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego 

na wyposażenie placów zabaw. 

 

 

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli 

oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z planowanym wyposażeniem placów zabaw na kwotę poniżej 14.000 EUR 

rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam referentowi ds. koordynacji projektów 

inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

 

 

 

 

 

             Burmistrz Żelechowa 

 

 

             Mirosława Miszkurka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.148.2012 

 

Urząd Miejski w Żelechowie 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44 

NIP: 826-14-30-904  

 

 

…........................................................ 

Adres i nazwa dostawcy  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

 

 

1. Zamawiający: Gmina Żelechów, Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 

Żelechów 

2. Wymagany termin dostawy produktów/świadczenia usług: 30-06-2012 

             Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 37.53.52.00 – 9 Wyposażenie placu zabaw 

45.11.27.23 -9 Roboty w zakresie kształtowania placu zabaw 

Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto i gmina  

Żelechów:  

3. Akceptowalne warunki płatności: przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury 

4. Termin składania ofert: 11-06-2012 r. do godz. 11.00 oferty należy przesłać lub złożyć w 

kopercie na adres: Urząd Miejski w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów z 

dopiskiem „Oferta na wyposażenie placów zabaw”, pok. Nr 13 (sekretariat). 

5. Przedmiot/Pozycje zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jest: 

- zakup wyposażenia placów zabaw,   

 

Specyfikacja: 

Zakup wyposażenia placu zabaw do miejscowości Wola Żelechowska i Stary Kębłów.  

Place zabaw zostaną wyposażone w urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczeń 

zręcznościowych dla dzieci w wieku szkolnym i dzieci młodszych w wieku przedszkolnym: 

 

Huśtawka podwójna drewniana wraz z siedziskami gumowymi – długość min. 3,50 m, 

szerokość min. 1,80 m, wysokość min. 2,10 m, zabawka wykonana z drewna toczonego 

cylindrycznie, drewno powinno być impregnowane ciśnieniowo – zabezpieczone przed 

wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. 

Sprężyna – ważka – zabawka dla 2 osób, długość min. 1,50 m., szerokość min. 0,35m., 

wysokość min1,00 m., zabawka wykonana z płyty HDPE 

Sprężyna – auto - długość min. 1,00 m., szerokość min. 0,50m., wysokość min1,20 m. 

zabawka wykonana z płyty HDPE 

Sprężyna – łabędź - długość min. 1,00 m., szerokość min. 0,50m., wysokość min1,40 m., 

zabawka wykonana z płyty HDPE 

Karuzela tarczowa z siedzeniami – o wymiarach min 0,80 m, średnicy min. 1,5 m 

Zjeżdżalnia z daszkiem z wejściem dwustopniowym – długość min. 4,30 m., szerokość min. 

2,00 m, wysokość min. 3,30 m., ślizgawka powinna spełniać normy PN-EN 1176, ślizg 

wykonany z metalu, zabawka wykonana z drewna toczonego cylindrycznie, drewno powinno 



być impregnowane ciśnieniowo – zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków 

atmosferycznych. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna, wodoodpornej, 

zabezpieczone przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. 

 

Elementy mocowań powinny zostać wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej, powinny 

zostać pomalowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane  

z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, 

poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenie mocowane w ziemi powinny zostać wyposażone 

w metalowe kotwy. 

Przedmiotem zapytania jest dostawa kompletów zabawek na plac zabaw. Dostawa obejmuje 

transport wraz z mocowaniami oraz innych elementów wyposażenia na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, dokonanie rozładunku, montaż na miejscu i ustawienie we wskazanych 

przez Zamawiającego miejscu, pozostawienie terenu w należytym porządku oraz usunięcie 

opakowań związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia. Przekazanie 

przedmiotu zapytania odbywać się będzie protokolarnie, protokół przekazania przygotowuje 

dostawca. Wszystkie zabawki oraz pozostałe elementy wyposażenia muszą być fabrycznie 

nowe, nieużywane oraz wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz posiadać gwarancje min 

36 miesięczną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie 

przedmiotu zapytania. Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie przedmiotu 

zamówienia aktualne certyfikaty wg. obowiązujących norm.  

Dopuszcza się złożenie oferty o podobnych parametrach zabawek. Każdy oferent do 

złożonej oferty powinien załączyć fotografię bądź szkic danego przedmiotu zamówienia 

(zabawki). 

 
 

 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 
 


