
 
OGŁOSZENIE 

I.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
GMINA PIŁAWA GÓRNA 
 – URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ 
w imieniu, której działa Burmistrz Piławy Górnej  
z siedzibą 
ul. Piastowska 69 
58-240 Piława Górna 
NIP 882-10-08-231 
REGON 890717852 

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dostawa wyposażenia placów zabaw w Piławie Górnej 
 
IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa fabrycznie nowych, wolnych od wad 
urządzeń zabawowych oraz małej architektury drewnianych i metalowych, wraz z ich 
transportem i montażem w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego. 
 
1.Wykaz urządzeń: 

a) Piaskownicy z litego drewna impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach: 3x3x03 m 
(dług.xszer.xwys.) z czterema siedziskami wykonanymi z tworzywa sztucznego na 
rogach. Transport i montaż piaskownicy na placu zabaw przy ul. Herbacianej. 

b) Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa o wymiarach 2,20x1,85x3,70 
(wys.xszer.xdług.). Dwa siedziska: jedno płaskie, drugie koszyk (gumowe) 
zawieszone na łańcuchach wykonanych ze stali nierdzewnej. 

c) Siedzisko koszyk gumowe do huśtawki. Łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej. 
d) Ławka na stelażu metalowym z oparciem o wymiarach 1,70x0,60 m (dług.xszer.)                          

z zaokrąglonym podłokietnikiem w kolorze czarnym. Deski zaimpregnowane, 
malowane lakierobejcą kolor orzech. 

e) Trzy komplety siatek do bramek o wymiarach: 1 raz 3x2m oraz dwa razy 5x2m. Siatki 
odporne na promienie UV, wykonane z linki polietylenowej, o wielkości oczek                
10x10 cm. 

 
2.Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane 

zgodnie z wymogami norm budowlanych PN – EN 1176 i PN – EN 1177 (wyposażenie 
placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) oraz posiadać certyfikaty lub atesty 
bezpieczeństwa dopuszczające urządzenia zabawowe do użytkowania na 
ogólnodostępnych, zewnętrznych placach zabaw i terenach rekreacyjnych wydane przez 
instytucje lub zakłady certyfikujące uprawnione do wydawania takich certyfikatów lub 
atestów bezpieczeństwa. 

 
3. Urządzenia muszą być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty (zgodnie                          

z technologią producenta). 
  
4. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane  

roboty montażowe. Za wyjątkiem siatek na które wystarczy gwarancja producenta. 
 
UWAGA: Wykonawca musi dołączyć do oferty prezentacje urządzeń. 
 
 



 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Od 12.07.2017 r. do 19.07.2017 r. 
VI.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na 
załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym. 

VII.           OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto 

w złotych (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna wynikać ze 
wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie 
dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem. 

2. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 

3. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.  
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym 

skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie  
w złotych (PLN). 

6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).   
7. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wypłacane na podstawie prawidłowo 

wystawionej f-ry VAT w terminie do 30 dni od jej złożenia i podpisania protokołu 
odbioru robót.  
 

VIII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY 

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.  
 

IX.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne wykonywania usługi będącej 
przedmiotem zamówienia.  

b) Posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy 
środki, a w szczególności wyposażenie techniczne. Dysponuje specjalistycznym 
sprzętem mechanicznym oraz środkami transportowymi. 

c) Dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy.                                                    

2. Wykonawca musi złożyc ofertę sporządzona wg załączonego wzoru. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty - oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. 
Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje, jako uczestnik konsorcjum. 

X.           MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są o składanie ofert w sekretariacie 
Urzędu Miasta Piława Górna lub o przesłanie oferty na adres: Urząd Miasta Piława 
Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna lub przesłanie oferty faksem 
na  nr 74 837 13 86 lub na adres e-mail: kwodecka@pilawagorna.pl 
 Termin składania ofert: 11.07.2017 r. do godz. 1200. 
  
Kontakt:  tel. 74 832 49 38               

XI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowym 
2. Załącznik nr 2 Projekt umowy 


