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Krotoszyce, 21.07.2016r.  
 
 
 
 

Zapytanie cenowe 
o wartości nie przekraczającej 30 000 euro 

 
Zamówienie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.) 
 
 
I. Nazwa i adres zamawiającego:  
 
Gmina Krotoszyce ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce Strona www.krotoszyce.pl, e-mail 

ug@kroszoszyce.pl  Godziny urzędowania  od 7:30 do 15:30 (w okresie 04.07-31.08.2016r. 

od 7:00 do 15:00) 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:   

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego. Podstawa prawna udzielenia 

zamówienia publicznego: art. 4pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) 

 
 
III. Tytuł zadania: 
 
Budowa placu zabaw w sołectwie Wilczyce 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości 
Wilczyce, według poniższej specyfikacji 
 
1. Huśtawka podwójna  – 1 sztuka 

 
Huśtawka podwójna wykonana: belki nośne 100 x 100mm drewno klejone, montowane na 

kotwach stalowych cynkowanych ogniowo, belka pozioma 80x80 mm cynkowana ogniowo, 

łańcuch atestowany – stal nierdzewna.  Siedzisko – z metalowego stelaża, oprawa z tworzywa 

sztucznego lub gumy, jedno siedziska zabudowane typu pampers. W kolorze sosny. 
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2. Sprężynowiec /bujak – 1 sztuki  
 

Sprężynowiec wykonany z płyty HDPE 19 mm, dwukolorowy, uchwyty na dłonie i stopy 

wykonane ze stali nierdzewnej. Sprężyna 20 mm, fi- 200 mm, h- 400 mm, stopa montażowa – 

stal ocynkowana. Wzór zwierzątka – tygrysek.  

 

3. Huśtawka wagowa / równoważnia – 1 sztuka 
 

Huśtawka wagowa wykonana: belka pozioma 100x100- drewno klejone, siedzisko – płyta 

HDPE, kotwa stalowa – cynkowana ogniowo, uchwyty – stal nierdzewna.. Huśtawka 

montowana w gruncie. W kolorze sosny.  

 

4. Karuzela krzyżowa – 1 sztuka 

Karuzela wykonana z konstrukcji stalowej – cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo – 

4 stanowiska. Siedziska wykonane z gumy atestowanej.  

 

5. Domek wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią - 1 sztuka  

Słupy nośne – profil stalowy 7x7 cm zabezpieczony podkładem cynkowanym i malowanym 

proszkowo. Podesty – sklejka antypoślizgowa, wodoodporna 18 mm, dachy i bariery – płyta 

HPL. Zjeżdżalnia – płyta HDPE i blacha nierdzewna. Poręcza, wejścia/ zejścia i uchwyty – 

rurki stalowe nierdzewne. Linaria i kratownice – linia zbrojona w oplocie PP 16 mm.  

 
 
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień. 
 kod: 45.21.21.40-9  

 

IV. Wymagania dotyczące gwarancji: 

1) Wykonawca obejmuje gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres 3 lat, licząc 

od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

 

2) Reklamacje dot. stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością 
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w terminie 14 dni od zgłoszenia, 

3) Wszystkie karty/atesty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołem 

odbioru końcowego robót. 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty.  

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Kompletna oferta musi zawierać: formularz oferty sporządzony według wzoru, 

 

 

VI. Osobą upoważnioną  do porozumiewania się z Wykonawcami jest : 

Pani Anna Rabska – Sekretarz, tel. 76 8878421 w. 13 

 

VII. Miejsce i termin składani i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 

Krotoszyce. Termin składania ofert upływa w dniu 02.08.2016r. o godzinie 14.30 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej.  

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny: 

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 

znaczenie: 

Lp. Kryterium Znaczenie % kryterium 

1. Cena (C) 100% 

 

 2. Kryterium ceny oferty brutto będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie zastosowany poniższy wzór:  

 

C – liczba punktów przyznanych wykonawcy za ocenę  

 

C = Cn/Cob *100 gdzie: 
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Cn – najniższa zaoferowana cena brutto 

Cob – cena brutto oferty ocenianej 

 

VIII. Termin wykonania zamówienia: 

do 15.10.2016r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


