
                                                                                                                                            Lublin, 12.04.2022 r. 

                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający:  

 

Szkoła Podstawowa  nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie 

20-436 Lublin, ul. Władysława Kunickiego 116 

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie  

w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego D-40 „Sygnał i SP 1 – wspólnie do celu”  

(w części dotyczącej Szkoły Podstawowej). 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem polegająca  na 

dostawie i montażu następujących urządzeń zabawowych, elementów ogrodzenia oraz 

innych elementów wyposażenia placu zabaw w tym obiektów małej architektury: 

- karuzeli tarczowej z siedziskami (1 szt.) 

- trampoliny (1 szt.) 

- huśtawki typu bocianie gniazdo (2 szt.) 

- bujaka „Koniczynka” (1 szt.) 

- zestawu linowego (1 szt.) 

- stolika do gry w szachy (3 szt.) 

- ławki z oparciem (4 szt.) 

- kosza na śmieci z wkładem (2 szt.) 

- płotu o wysokości 80-100 cm (78 m.b.) 

- furtki o wysokości 80-100 cm i szerokości ok. 1 m.b. (2 szt.)  

2. Urządzenia zabawowe, inne elementy wyposażenia placu zabaw oraz ogrodzenie winno być 

wykonane w technologii Lux HDPE. 

3. Pod huśtawkami typu bocianie gniazdo oraz pod całym zestawem linowym należy stworzyć 

strefy bezpieczeństwa poprzez zamontowanie atestowanych mat przerostowych. 

4. Na działce przeznaczonej pod plac zabaw znajdują się już dwa urządzenia zabawowe (ich 

zdjęcie zostało dołączone do zapytania), które należy uwzględnić przy projektowaniu 

kolejnych elementów wyposażenia placu.  

 

Termin realizacji: 

 

Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

 

Kryteria oceny ofert:  

 

Cena – 70% 

Termin realizacji – 10% 

Okres gwarancji – 10% 

Doświadczenie (minimum 3 referencje od inwestorów z wykonanych robót) – 10% 

 

 

 



 

 

Warunki stawiane Wykonawcy: 

 

1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami 

określonymi w zapytaniu ofertowym.  

 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

 

1. Działka, na której planowane jest budowa placu zabaw ma kształt prostokąta o 

powierzchni ok. 300 m2 (10 mb x 30 mb). 

2. Urządzenia będą montowane na gruncie ziemnym. 

3. Okres gwarancji powinien wynosić minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego 

odbioru zadania. 

4. Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia posiadały odpowiednie certyfikaty i atesty 

dopuszczające je do stosowania jako elementy wyposażenia placu zabaw. 

 

Termin i sposób składania ofert: 

 

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1  

w Lublinie: ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin do dnia 21.04.2022 r.  do godz. 15.00.  

Oferty, które wpłyną po oznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

 

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: 

 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Wankiewicz – kierownik gospodarczy; 

email: g.wankiewicz@sp1.lublin.eu 

 


