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 Nowogród Bobrzański, dnia 01.08.2018 r.  

DBI.7011.25.2018.AA 

DBI.7011.32.2018.AA 

 

Zapytanie ofertowe 
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej 

w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 

poz. 1579) Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim zwraca się z zapytaniem ofertowym na 

realizację zadania Dostawa wraz z transportem i montażem urządzeń na place zabaw 

na terenie Gminy Nowogród Bobrzański 

 

I. Zamawiający:  

Gmina Nowogród Bobrzańskim 

ul. Słowackiego 11 

66-010 Nowogród Bobrzański 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z transportem i montażem urządzeń na place 

zabaw, położone na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, według poniższego 

zestawienia: 

Kaczenice: 

1. Sprężynowiec – bujak (konstrukcja metal) – 1 szt. 

2. Zestaw Zabawowy – konstrukcja metalowa, dwie wieże, jedna zadaszona, zjeżdżalnia ze 

stali nierdzewnej, schodki, ścianka wspinaczkowa, kratownica linowa, kładka łącząca dwie 

wieże – 1 kpl. 

3. Huśtawka wahadłowa podwójna – konstrukcja metal, 1 siedzisko kubełkowe, 1 siedzisko 

płaskie – 1 szt.  

Wysoka: 

Obecnie na placu zabaw znajduje się zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej, składający się 

z jednej zadaszonej wieży ze schodkami z jednej strony i zjeżdżalnią ze stali nierdzewnej 

z drugiej (w załączeniu zdjęcia poglądowe). 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579
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Planuje się powiększenie zestawu zabawowego o następujące moduły: 

- druga wieża (podest), 

- mostek piszący łączący dwie wieże, 

- drabinka skośna podwójna, 

- ścianka wspinaczkowa, 

- kratownica linowa. 

Wszystkie moduły o konstrukcji metalowej. 

Wszystkie urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie. 

  

Prosimy o podanie ceny brutto każdego urządzenia 

Pozostałe: 

1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z normą PN-EN 

2. Uwaga: termin montażu do dnia 12.10.2017 r.  

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy projekt zagospodarowania terenu. 

 

Termin składania ofert: 08.08.2018 r. 

Ofertę cenową należy złożyć w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: 

– e-mail: a.anacka@nowogrodbobrz.pl  

tel. 68 329 09 62-64 w. 125 

 

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:  

- 100% - cena wykonania usługi / wymagane podanie ceny brutto 

 

B u r m i s t r z 

(-) Paweł Mierzwiak 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Zdjęcia poglądowe 

mailto:a.anacka@nowogrodbobrz.pl

