
 
Narew,  2022-06-30 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi 

ul. Mickiewicza 81 

17-210 Narew  

tel.856816644 

e-mail: spignarew@wp.pl 

 

Z.Sz.P.3.2022 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 3/2022 

„Dostawa i montaż  urządzeń  na plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi” 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi uprzejmie informuje, iż prowadzi postępowanie na 

podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z 

dnia 17 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi 

regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest niższa niż 

kwota 130.000zł, w sprawie wyłonienia wykonawcy  

na „Dostawa i montaż  urządzeń  na plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Narwi” zgodnie z specyfikacją  zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 

 

Termin realizacji zadania i warunki zamówienia: 

1. Zaleca się, aby każdy Wykonawca na własny koszt dokonał oględzin placu  celem 

sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem budowy oraz warunkami związanymi z 

wykonaniem robót budowlanych  objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskania 

informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robót i czynności niezbędnych do 

realizacji niniejszego zamówienia, wraz z przedmiarem. 
2. Produkt, o którym mowa w ofercie, powinien posiadać najwyższą jakość, parametry 

techniczne, wymiary oraz wymagane atesty i gwarancję. 

3. Konstrukcja urządzeń powinna być odporna na warunki atmosferyczne metal/ tworzywo 

sztuczne ( np. HDPE) z minimalnym zastosowaniem drewna/ drewno klejone warstwowo 

impregnowane, elementy łączeniowe zabezpieczone antykorozyjnie, zaślepki otworów i 

zabezpieczenie śrub, podesty antypoślizgowe. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami. W przypadku 

reklamacji oferent zobowiązany będzie do naprawy wadliwego produktu i materiału w 

terminie 7 dni od zgłoszenia. 

5. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi Wykonawcy. 

Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach 

prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

6. Wykonawca dokona demontażu lub przesunięcia istniejących urządzeń na placu zabaw, 

celem zachowania ciągłości i bezpieczeństwa korzystania z urządzeń. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub reklamacji i wymiany 

na nowy jeśli okaże się, że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu 

ofertowym lub jest wadliwy lub złej jakości. 

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia. 

9. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca dołączy do oferty zdjęcia/ rysunki poglądowe proponowanych urządzeń. 

11. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze 

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  



12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty. Wykonawcy, 

których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi z tytułu otrzymania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. 

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia  12 lipca 2022 w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Narwi, ul. Mickiewicza 81, pokój Nr 233 I piętro do godz. 8,30 

 

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się 12.07.2022r. o godz. 10.00 w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Narwi, pokój Nr 235 I piętro. 

 

 

Kryterium wyboru oferty: : 

1) cena brutto – 90% 

2) wydłużenie okresu gwarancji -10% 

 

Kryterium: „cena brutto”: 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 

przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów, przy założeniu, że 1 pkt. = 1 %. 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Faktyczna ilość punktów 

(C) zostanie obliczona według następującego wzoru: 

C = 
Cmin 

x 90 pkt. 
Co 

gdzie: 

Cmin – cena brutto oferty najtańszej 

Co – cena brutto oferty ocenianej  

Kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji  

Wykonawca może zaproponować terminy wydłużenia gwarancji 

Faktyczna ilość punktów (W) zostanie obliczona następująco: 

1)        do 36 m-cy 4 pkt. 

2)        od 36 m-cy do 48 m-cy  6 pkt. 

3)        60 m-cy 10 pkt. 

W tym kryterium można maksymalnie uzyskać 10 punktów, przy założeniu, że 1pkt. = 1 %. 

UWAGA: w przypadku błędnego wypełnienia oferty w zakresie okresu gwarancji  braku 

wskazania lub wskazania kilku, bądź wskazania innego niż opisane w druku okresu gwarancji , 

oferta otrzyma 1 pkt., a wartość zostanie przyjęta jako 36 m-cy ( 4 pkt). 



Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów 

(P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + W 

gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” 

W – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin  wydłużenia gwarancji” 

Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w postępowaniu. 

 
Dyrektor Zespołu 

       Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 

        mgr Jerzy Ostapczuk  

 

 
Załączniki: 

1. Specyfikacja  

2. Formularz ofert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  Nr 1 

Specyfikacja do zamówienia na:  

„Dostawa i montaż  urządzeń  na plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi” 

 

I. Dostawa i montaż następujących urządzeń na plac zabaw: 

1. Zestaw zabawowy – 1 szt. 
Minimalne wyposażenie: 

• Wieża z daszkiem 4 szt. 

• Pomost  

• Pomost linowy  

• Zjeżdżalnia z blachy nierdzewnej 

• Rura/zjazd 

• Barierki  

• Przejście rura- tunel 

• Ścianka wspinaczkowa 

• Panel edukacyjny  

2. Zestaw sprawnościowy – 1 szt. 
Minimalne wyposażenie: 

• Rączki do podciągania 

• Kratka z lin polipropylonowych 

• Ścianka wspinaczkowa/ Drabinka wejściowa 

• Drabinka linowa 

• Rura / zjazd 

3. Trampolina ziemna – 1 szt. 
• Pola skoku minimum 1 m2 

4. Huśtawka podwójna z siedziskami kubełkowymi – 1 szt. 

5. Bujak / sprężynowiec podwójny z materiału odpornego na warunki 

atmosferyczne  - 1 szt. 

6. Bujak/ sprężynowiec pojedynczy  z materiału odpornego na warunki 

atmosferyczne  - 3 szt. 

7. Ławki bez oparcia – 2 szt. 

 

II. Dostawa i montaż następujących urządzeń zewnętrznych fitness: 

1. Urządzenie typu wioślarz – 1 szt. 

2. Urządzenie do wyciągu górnego ( dwustronne) – 1 szt. 

3. Urządzenie do wyciskania siedząc- 1 szt. 

4. Ławka pozioma z powierzchnią równoległą do podłoża i z 

powierzchnią pod kątem podłoża- 1 szt. 

 

III. Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej: 

1. Wokół istniejących i nowych huśtawek podwójnych. 

2. Pod zestawem sprawnościowym. 

3. Wokół trampoliny ziemnej 0,5 m 

 
Dyrektor Zespołu 

       Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 

        mgr Jerzy Ostapczuk  

 



 

 
Załącznik Nr 2 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

My, niżej podpisani:  

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

 

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

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

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

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie*) 

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

 (Numer telefonu/ numer faxu/ oraz adres poczty elektronicznej) 

 

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i: 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w informacji na postępowanie: „Dostawa i montaż  urządzeń  na 

plac zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi”. Płatność przelewem do 30 dni po 

wystawieniu faktury.      
 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia: 

a) cenę ryczałtową  ………… brutto (netto + podatek od towarów i usług VAT)  

………………………………………………………………….................................zł, 

słownie: ……………………………………………………………………………… zł, 

w tym kwota podatku od towarów i usług (VAT)…………………..……….. zł. 

2. Okres wydłużenia gwarancji ……………………………………………………… 

3. Usługę  stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia : 26.08.2022r. 

 

4. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 

podpisania umowy w sprawie zamówienia. 

 

5. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) …………………………………………. 

2) .............................................................. 

…………...................................................................... 
Miejsce, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*Skreślić niepotrzebne 

 

 

Pieczęć Wykonawcy i nr tel./faxu oraz 

adres poczty elektronicznej 


