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Stowarzyszenie Edukacyjne              Braniewo dn. 29.05.2013
„DRABINA”
ul. PCK 4
14-500 Braniewo
e -mail: drabinasp3@wp.pl

Zapytanie ofertowe numer 1/2013

 dotyczące budowy i wyposażenia placu zabaw o profilu rybackim w ramach zamówienia 
publicznego (bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  art.  4 pkt. 8 z 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) .

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013”.

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo
NIP 582 162 48 56
REGON 2813 60 982 
KRS 0000 40 54 435

II. Rodzaj zamówienia: 

a) Przygotowanie  terenu  placu  zabaw pod wykonanie  i  samo wykonanie  podłoża 
placu zabaw wraz z ogrodzeniem i furtką wejściową;

b) Zakup, dostawa i montaż zabawek stanowiących wyposażenie placu zabaw;

III. Wymagania zamawiającego:

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
• Warunkiem  niezbędnym  jest   posiadanie  certyfikatów  potwierdzających 

zgodność z normą PN-EN 1176 wydane w procesie 5 etapowym.
• Wskazane jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
• Przygotowanie oraz załączenie  do oferty  planu uroczystego otwarcia  placu 

zabaw  wraz  z  co  najmniej  jedną  referencją  i  dokumentacją  fotograficzną 
zorganizowanej wcześniej imprezy dla najmłodszych.

• Wykonanie oraz załączenie koncepcji zagospodarowania zieleni wokół placu 
zabaw,  przez  osobę  posiadającą  wiedzę  i  doświadczenie  z  zakresu 
projektowania terenów zielonych.

IV. Termin wykonania zamówienia: 
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Termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  to  4  tygodnie  od  momentu  podpisania 
umowy.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze (załącznik nr 2).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  oraz  poczty 
elektronicznej na adres:  Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA” ul. PCK 4, 14-
500 Braniewo i drabinasp3@wp.pl do 14.06.2013 do godziny 15.00. 

b) Ocena oferty zostanie dokonana w dniu  14.06.2013 o godz. 16.00, a wyniki i 
wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony dnia 17. 06. 2013 w siedzibie 
Stowarzyszenia  Edukacyjnego  „DRABINA”  oraz  na  stronie  internetowej  pod 
adresem www.sp3braniewo.pl

c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów 

wyjaśnienia treści złożonych ofert.
f) Zapytanie  ofertowe  zamieszczono  na  stronie  www.sp3braniewo.pl oraz  w 

siedzibie stowarzyszenia.

VII. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Wyposażenie  placu  zabaw  zgodne  z  profilem  rybackim   i  zestawieniem 
rzeczowym 70%;(załącznik nr 1)

b) Czas gwarancji producenta i warunki serwisu 10%;
c) Cena 20%

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za 
pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej www.sp3braniewo.pl

VIII. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Lachowicz i Bernadeta Kryger pod 
numerem telefonu 664 782 210 lub 55-644-28-58 w godz. od 8.00 do 15.00 od 
poniedziałku do piątku lub mailowo: drabinasp3@wp.pl
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Wykaz załączników:

1. Zał. Nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Zał. Nr 2- Wzór oferty

3. Zał. Nr 3- Wzór umowy wraz z załącznikiem do umowy

4. Zał. Nr 4- Wykaz robót wcześniej wykonanych

5. Zał. Nr 5- Mapa z przykładową wizualizacją placu zabaw
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

• Ogrodzenie z siatki wysokości minimum 180cm wraz z furtką wejściową posiadającą 

zamek, całość ze stali malowanej na kolor zielony. Jedno przęsło od strony 

południowo-zachodniej utworzone zostanie poprzez wykorzystanie istniejącego 

ogrodzenia boiska, w przęśle od strony północno-zachodniej należy zaprojektować 

dwie bramki (na przeciwległych końcach), jedną umożliwiającą wjazd samochodu 

serwisowego.

• Na terenie całego placu zabaw należy wykonać nawierzchnię bezpieczną z wysokiej 

jakości piasku płukanego, bez zawartości części pylastych, iłu i gliny o frakcji 0,2-

2mm. Pod urządzeniami i w strefie upadku należy wykorytować teren na co najmniej 

30 cm i uzupełnić nawierzchnią bezpieczną.

Zakup,  dostawa  i  montaż  niżej  wymienionych  urządzeń  zabawowych:
Wymagania ogólne do wszystkich urządzeń:

• Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego   
warstwowo. Kantówka o wymiarach minimum 100mm x 100mm o zaokrąglonych 
krawędziach. 

• Belki konstrukcyjne muszą posiadać jeden frez wzdłużny z każdej strony .  
• Urządzenia muszą być osadzone w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych,   

betonowanych w gruncie.
• Burty boczne, daszki, poręcze schodów, elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki   

wodoodpornej muszą posiadać minimalną grubość 24mm.
• Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne muszą być malowane farbami   

akrylowymi, tworzącymi elastyczną powłokę.
• Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych muszą być malowane proszkowo w   

kolorze.
• Śruby muszą być ocynkowane, montowane w otworach drewnianych słupów   

konstrukcyjnych, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
• Elementy konstrukcyjne muszą być zakończone od góry kapturkami z tworzywa.  
• W urządzeniach należy zastosować liny stalowe w oplocie polipropylenowym.  
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• Podesty muszą być antypoślizgowe i wykonane ze sklejki szalunkowej wodoodpornej   
o grubości minimum 24mm.

HUŚTAWKA WAGOWA- 1 sztuka

Konstrukcja nośna podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo.

Uchwyt wykonany z rurki stalowej malowanej proszkowo. Oparcie siedziska

wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo wypełnione sklejką wodoodporną.

Belka poprzeczna o długości minimum 200 cm z drewna klejonego z zamocowanymi 

na  krawędziach  od  spodu  obojnakimi  pochłaniającymi  energię.  Urządzenie  musi 

posiadać siedziska z oparciami.

HUŚTAWKA NA SPRĘŻYNIE KIWAK RYBKA-1 sztuka

Sprężyna ze stali ocynkowanej -ostatni pierścień sprężyn zabezpieczony przed pułapką 

na  zakleszczenie.  Całość  wykonana  ze  sklejki  wodoodpornej  grubości  25  mm  

i długości nie mniejszej niż 100 cm. Rurki i uchwyty stalowe malowane proszkowo. 

Urządzenie musi posiadać oparcie.

HUŚTAWKA WAHADŁOWA Bocianie Gniazdo-1 sztuka

Drewno  konstrukcyjne  sosnowe  klejone  warstwowo  malowane  farbami 

impregnacyjno  –  dekoracyjnymi.  Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  wykonane  

z  drewna  klejonego  warstwowo  (kantówka  100mm  x  100mm  o  zaokrąglonych 

krawędziach).  Belki  konstrukcyjne  muszą  posiadać  jeden  frez  wzdłużny  z  każdej 

strony. Dodatkowo po obu zewnętrznych stronach huśtawki powinna być umieszczona 

płyta  zabezpieczająca  ze  sklejki  wodoodpornej  o  grubości  24mm  z  motywami 

wodnymi.  Belka  górna  poprzeczna  jest  stalowa  malowana  proszkowo.  Siedzisko 

huśtawki, koszykowe z lin stalowych w oplocie z polipropylenu. Łańcuch techniczny 

kalibrowany wykonany ze stali nierdzewnej. Rozstaw zabawki nie mniejszy niż 390 

cm, wysokość nie mniej niż 240 cm.
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HUŚTAWKA DWUOSOBOWA NA SPRĘŻYNIE KIWAK ŁÓDKA-1 sztuka

Dwie sprężyny ze stali – ostatni pierścień sprężyn zabezpieczony przed pułapką na 

zakleszczenie. Całość wykonana ze sklejki wodoodpornej grubości 25 mm i długości 

140  cm.  Rurki  stalowe  malowane  proszkowo.  Urządzenie  z  dwoma  siedziskami  

z oparciem. Na burtach muszą znajdować się elementy dekoracyjne w postaci kotwic

 i kół ratunkowych.

WIELOFUNKCYJNY  ZESTAW  ZABAWOWY  „STATEK  lub  KUTER 
RYBACKI”-1 sztuka

Uwagi ogólne do zestawu:

• Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo 

(kantówka o wymiarach 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach).

• Belki konstrukcyjne posiadają jeden frez wzdłużny z każdej strony .

• Cały  zestaw  osadzony  w  podłożu  na  stalowych  kotwach  ocynkowanych, 

betonowanych w gruncie.

• Drewniane  elementy  konstrukcyjne  są  malowane  farbami  akrylowymi, 

tworzącymi elastyczną powłokę.

• Wszystkie  elementy  wykonane  z  rurek  stalowych  malowane  proszkowo  

w kolorze.

• Śruby  ocynkowane  w  otworach  drewnianych  słupów  konstrukcyjnych, 

zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

• Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa.

• Liny w zestawie wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym.

• Podest  musi  być  antypoślizgowy  i  wykonany  ze  sklejki  szalunkowej 

wodoodpornej o grubości 25mm.

Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

Cały zestaw zabawowy musi  przypominać okręt jednomasztowy.  Pokład okrętu na 

wysokości nie mniej niż 120 cm, schody wejściowe drewniane z poręczami ze sklejki 

wodoodpornej  na  wysokości  nie  mniej  niż  120  cm.  Ślizg  wykonany  ze  stali 

nierdzewnej na wysokości nie mniej niż 120 cm, konstrukcja nośna stalowa, burty 
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zjeżdżalni wykonane ze sklejki wodoodpornej. Balustrady ozdobne wykonane z rurek 

stalowych malowane proszkowo na kolor np. granatowy. „Mostek kapitański” z kołem 

sterowym  wykonany  z  rurek  stalowych  malowanych  proszkowo  na  kolor  np. 

granatowy. Poręcze drabinek pionowych ze stali i malowane proszkowo na kolor np. 

granatowy. Maszt żagla wykonany z drewna klejonego, wysoki nie mniej niż 350 cm. 

Żagiel wykonany ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Burty okrętu wykonane 

są ze sklejki wodoodpornej o grubości 25 mm. Okna w burtach typu „bulaj” wykonane 

z tworzywa sztucznego bezbarwnego. Po obu stronach okrętu sieci - przeplotnie z lin 

stalowych w oplocie  polipropylenowym.  Całkowita  długość zestawu nie  może być 

krótsza niż 910 cm, a szerokość nie mniejsza niż 410 cm.

WIELOFUNKCYJNY ZESTAW ZABAWOWY Z PIASKOWNICĄ-1 sztuka

PIASKOWNICA KWADRATOWA Z DREWNA

Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  wykonane  z  drewna  klejonego 

warstwowo(kantówka  100mm  x  100mm  o  zaokrąglonych  krawędziach).  Boki

 o długości 300 cm, wykonane z drewna. Przymocowana do podłoża za pomocą kotew 

stalowych.  Całość  malowana farbami  akrylowymi  tworzącymi  elastyczną  powłokę. 

Piaskownica powinna posiadać siedziska.

Uwagi ogólne do zestawu:

• Wszystkie elementy konstrukcyjne  wykonane z drewna klejonego warstwowo 

(kantówka  o  wymiarach  100mm  x  100mm  o  zaokrąglonych  krawędziach 

dodatkowo z każdej strony belki konstrukcyjnej znajduje się frez wzdłużny).

• Cały  zestaw  osadzony  w  podłożu  na  stalowych  kotwach  ocynkowanych, 

zabetonowanych w gruncie.

• Drewniane  elementy  konstrukcyjne  malowane  farbami  akrylowymi, 

tworzącymi elastyczną powłokę.

• Wszystkie  elementy  wykonane  z  rurek  stalowych  malowane  proszkowo  

w kolorze.

• Daszki wykonane wodoodpornej kolorowej sklejki o grubości 24 mm .

• Śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.
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• Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa.

Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

1 wieża z dachem z elementem wodnym.

1 bez dachu.

Zjeżdżalnia na wysokości nie mniej niż 150cm; ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, 

konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną. Schody 

wejściowe na wysokości  nie  mniej  niż150cm,  wykonane w konstrukcji  drewnianej

 na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach ze sklejki wodoodpornej. 

Przeplotnia  przestrzenna  w  kształcie  rury  na  wysokości  nie  mniej  niż  120  cm 

wykonana z rurek stalowych malowanych proszkowo. Drabinka pozioma konstrukcja 

z  rurek  stalowych  malowanych  proszkowo.  Drabinka  pionowa  konstrukcja  nośna 

drewno klejone szczeble z rurek stalowych malowanych proszkowo. Rura strażacka  

ze spiralą z rurek stalowych malowanych proszkowo. Ścianka wspinaczkowa z liną 

ścianka  wykonana  z  sklejki  wodoodpornej  o  grubości  24  mm.  Całkowita  długość 

zestawu   nie  mniej  niż  580  cm,  a  szerokość  nie  mniej  niż  500  cm.  Wysokość

 w najwyższym punkcie nie mniej niż 360 cm.

WIELOFUNKCYJNY  ZESTAW  SPRAWNOŚCIOWY  „KOSTKA 
SPRAWNOŚCIOWA”-1 sztuka

Uwagi ogólne do zestawu:

• Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo 

(kantówka 100mm x 100mm o zaokrąglonych krawędziach).

• Cały  zestaw  osadzony  w  podłożu  na  stalowych  kotwach  ocynkowanych, 

zabetonowanych w gruncie.

• Drewniane  elementy  konstrukcyjne  malowane  farbami  akrylowymi 

tworzącymi elastyczną powłokę.

• Wszystkie elementy wykonane z rurek malowane proszkowo w kolorze.

• Śruby ocynkowane  w  słupach  konstrukcyjnych,  zabezpieczone  zaślepkami  

z tworzywa.

• Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa.
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Opis techniczny wchodzących w skład elementów:

Konstrukcja wykonana  sosnowego drewna klejonego.  Przeplotnia  pionowa z  rurek 

stalowych  malowanych  proszkowo.  Przeplotnia  pionowa  linowa  wykonana  z  lin 

stalowych  na  oplocie  polipropylenowym.  Drabinka  pozioma  –  wykonana  z  rurek 

stalowych malowanych proszkowo. Lina do wspinania się. Drążek do przewrotów  

się z rurki stalowej malowanej proszkowo. Drabinka pionowa z poręczami z rurek 

stalowych malowanych proszkowo. Dwa kółka gimnastyczne. Drążek do podciągania 

się z rurki stalowej malowanej proszkowo. Drążki gimnastyczne wykonane z rurek 

stalowych  malowanych  proszkowo.  Spirala  do  wspinania  się  i  rura  do  wspinania  

się  wykonana  z  rurek  stalowych  malowanych  proszkowo.  Gabaryty  zabawki  nie 

mniejsze niż 350 cm x 380 cm, wysokość nie mniej niż 270 cm.

Ławka żeliwna z siedziskiem i oparciem drewnianym – 2 sztuki
Siedziska i oparcie wykonane z desek sosnowych malowanych w kolorze mahoń,

Konstrukcja ławki - żeliwa.

Stalowy kosz na śmieci- 1 sztuka
Podstawa żeliwna. Wsad stalowy malowany proszkowo .

Wykończenie drewniane.

Regulamin placu zabaw-1 sztuka
Całość wykonana z metalu .

Zawierający min. następujące informacje:

-plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3,

-dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych,

-na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów,

-na  placu  zabaw  nie  wolno  śmiecić,  prosimy  o  wyrzucanie  odpadków do  koszy  

na śmieci,

          -oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci.
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ZAŁĄCZNIK NR 2

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

                /Miejscowość i data/

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

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

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

województwo …………………………………………………………………..

adres do korespondencji ............................................................................

tel..................................................................................

fax na który zamawiający może przesyłać korespondencję.................

NIP.............................................. REGON .................................................

Stowarzyszenie Edukacyjne „DRABINA”

Ul. PCK 4

14-500 BRANIEWO

OFERTA CENOWA

1.  Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  ze  szczegółowym  opisem 
przedmiotu  zamówienia  i  wzorem  umowy  za  cenę  ryczałtową  realizacji  całego 
zamówienia /brutto/:   ................................................  PLN, 
słownie:  .......................................................................................................................................

obejmującego:
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Lp. Usługa: Kwota netto: Kwota brutto:
1 Transport do miejscowości 

Braniewo
2 Kompleksowe przygotowanie 

podłoża wraz z ogrodzeniem i 
furtką wejściową prostokątnego 
placu zabaw o wymiarach 
36mx25m.

Kwota łącznie:

II.

Lp. Dostawa i montaż 
urządzeń:

Ilość
:

Kwota netto: Kwota brutto:

1 Zestaw zabawowy Statek lub 
Kuter rybacki

1

2 Zestaw sprawnościowy 1
3 Huśtawka na sprężynie 

Delfin lub Ryba
1

4 Huśtawka wagowa Ważka 1
5 Huśtawka wahadłowa 

Bocianie Gniazdo
1

6 Huśtawka na podwójnej 
sprężynie 2-os. Łódka

1

7 Zestaw zabawowy z 
piaskownicą

1

8 Regulamin korzystania z 
placu zabaw

1

9 Ławka żeliwna z oparciem 2
10 Kosz na śmieci 1

Kwota łącznie:

2. Dostawę  oraz prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie : 4 
tygodni od dnia złożenia zamówienia.
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3. Na dostawę oraz prace objęte niniejszym zamówieniem zobowiązujemy się do udzielenia 
gwarancji na okres …......................................................................................................

4.Oświadczamy,  że  powyższa  cena  zawiera  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi  zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5.  Oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia 
umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6.Nazwisko i Imię.........................................................................................................................

 osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty 

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

w imieniu  - podać nazwę wykonawcy i adres

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

7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 
  
1/ Wizualizacja placu zabaw.
2/ Opisy techniczne urządzeń wraz z ich zdjęciami.
3/ Plan uroczystego otwarcia placu zabaw.

4/ Certyfikaty potwierdzające zgodność z normą.
5/ Koncepcja zagospodarowania zieleni wokół placu zabaw.
6/ Referencje wraz z dokumentacją fotograficzną.
7/ Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy.

                       Podpis wykonawcy

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

  (osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3

         UMOWA NR ..............

W dniu ............... w Braniewie, pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

…...............................................................................................

z siedzibą..................................................................................

…...............................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ...............................................................................................

2. …...........................................................................................

 NIP ........................... REGON ................................................. 

a 

WYKONAWCĄ:

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

z siedzibą ...................................................................................

…................................................................................................

reprezentowanym przez:
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1. .................................................................................................

2. ................................................................................................

NIP ........................... REGON ...................................................  

§ 1

1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  zakup,  dostawa  wraz  z  rozładunkiem  i  montaż 
fabrycznie nowych urządzeń wyposażenia placu zabaw dla dzieci,  zwany dalej „dostawą”, 
wykonanie ogrodzenia z siatki,  przygotowania nawierzchni bezpiecznej  z piasku. W skład 
przedmiotu umowy wchodzą urządzenia do zabaw dla dzieci: 

1) Zestaw zabawowy „Statek” 1szt.
2) Zestaw sprawnościowy 1szt.
3) Huśtawka na sprężynie „Delfin” 1szt.
4) Huśtawka wagowa „Ważka” 1szt.
5) Huśtawka wahadłowa „Bocianie Gniazdo” 1szt.
6) Huśtawka na podwójnych sprężynach 2-osobowa „Łódka” 1szt.
7) Zestaw zabawowy z piaskownicą 1szt.
8) Regulamin 1szt.

9) Ławka 2szt.
10) Kosz na śmieci 1szt.

2. Wszystkie urządzenia oraz prace są szczegółowo opisane w części pt.: Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt urządzeń wyposażenia placu 
zabaw oraz rozładowania i montażu go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4.  Wraz z  dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancji  jakości  
i instrukcję montażu poszczególnych urządzeń.

5.  Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót oraz usuwania usterek:

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
placu budowy,

b)  dostarczać  i utrzymać  na własny koszt  oświetlenie,  osłony,  płoty,  znaki  ostrzegawcze 
tam, gdzie jest to konieczne lub nakazane przez inspektorów nadzoru Zamawiającego lub 
przez odpowiednie władze, ze względu na ochronę robót lub dla bezpieczeństwa,
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c)  prowadzić  roboty  zgodnie  z przepisami  bhp  i p.poż.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność  za  zgodne  z przepisami  i bezpieczne  ulokowanie  i przechowywanie 
swoich materiałów i urządzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość 
swoich konstrukcji.

6.  Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie koszty sprzątania elementów pochodzących 
z  demontażu  oraz   naprawy  ewentualnych  uszkodzeń  dróg  wiodących  na  teren  budowy, 
wyrządzonych przez Wykonawcę.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
dotyczące przedmiotu umowy stanową integralną cześć umowy.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia – do dnia ............................   2013r

§ 3

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną oferta wynosi 
brutto .............................. 
słownie..........................................................................................................................................
....... zł, w tym: cena netto ................................................................, słownie 
….......................................................................................................... zł.

2.  Wynagrodzenie  ustalone  w  ust.  1  odpowiada  zakresowi  dostawy  określonemu  
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy i zawiera wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze względu na inflację i nie 
ulegnie  zmianie  przez  cały  okres  jej  obowiązywania  za  wyjątkiem  ustawowej  zmiany 
wysokości podatku VAT.

§ 4

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 
14  dni  od  dnia  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  przez 
Wykonawcę faktury.

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół dostawy, sporządzony 
zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego  
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo



16

                          

§ 5

1. Strony ustalają, że miejscem dostawy jest zaprojektowany teren przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w Braniewie, przy ulicy PCK4. 

2. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi skutecznie Zamawiającego faxem lub pocztą 
elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej  2 dni roboczych przed planowaną dostawą

3. Dostawa musi nastąpić w dzień roboczy. Na potrzeby niniejszej umowy pod pojęciem dni 
roboczych  należy  rozumieć  dni  tygodnia  od  poniedziałku  do  piątku,  za  wyjątkiem  dni 
ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

4.  Odbiór  dostawy  uważany  będzie  za  dokonany  po  stwierdzeniu  przez  Zamawiającego 
zgodności dostarczonych urządzeń z warunkami zamówienia i umową. 

5. Za datę odbioru przez Zamawiającego dostawy rozumie datę podpisania bezusterkowego 
protokołu  odbioru  dostawy  przez  osoby  upoważnione  ze  strony  Wykonawcy  
i Zamawiającego.

6. W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości co do jakości 
dostawy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru dostawy.

7.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Zamawiający ma prawo 
wyznaczenia  terminu  usunięcia  usterek.  Po  jego  bezskutecznym  upływie  Zamawiający 
uprawniony będzie do odstąpienia od umowy i  żądania zapłaty kar umownych,  o których 
mowa w § 10.

8.  Od  dnia  odbioru  dostawy  obowiązki  wynikające  z  tytułu  eksploatacji  i  konserwacji 
urządzeń jako użytkownika należą do Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie.

§ 6

1.Do odbioru przedmiotu umowy strony wyznaczają przedstawicieli:

1) ze strony Zamawiającego ........................................................................
2) ze strony Wykonawcy ...............................................................................

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych strony wyznaczają:

1) ze strony Zamawiającego ........................................................................
2) ze strony Wykonawcy .............................................................................. 
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§ 7

1. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot umowy są fabrycznie nowe, 
nieużywane, spełniają wymogi formalne odpowiednie do wieku użytkowników, posiadają 
wysoką jakość, estetykę ładną kolorystykę i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania oraz są 
oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa i norm, 
posiadają cechy techniczne i jakościowe nie gorsze niż wymagane i umożliwiają ich 
rozmieszczenie z zachowaniem bezpiecznej odległości.
2.Wykonawca zapewnia, iż wszystkie urządzenia będące przedmiotem umowy odpowiadają 
wszystkim aktualnym wymogom bezpieczeństwa, posiadają wszelkie wymagane przepisami 
świadectwa, atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność 
z przepisami, w tym z normą EN-PN 1176 i inne dokumenty poświadczające ich zgodność 
z normami.

§ 8

1. Wykonawca udziela na piśmie …........................ gwarancji jakości na przedmiot dostawy. 
Wzór gwarancji stanowi zał. Nr …....  do umowy.

2.Udzielona  gwarancja  obejmuje  wszelkie  usterki  będące  następstwem  wadliwości 
materiałów, wadliwości montażu lub technologii wykonania.

3.  Wykonawca  zapewnia  maksymalny  czas  reakcji  na  zgłoszone  usterki  lub  awarie 
wynoszący 7 dni  od zgłoszenia.

4.  Wykonawca  gwarantuje  udzielanie  bezpłatnych  konsultacji  w  trakcie  wbudowania 
urządzeń i użytkowania przedmiotu dostawy. 

 

 § 9

1.Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu:

1) odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  od  niego  zależnych  –  10%  wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy,

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy–  0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w § 2 .

3) za zwłokę w usunięciu braków lub wad – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie braków lub wad.

4) odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 
10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

2.  Zapłata  kary  umownej  nastąpi  poprzez  potrącenie  jej  na  podstawie  noty  księgowej. 
Potrącenie może nastąpić również z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
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3.Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu:

1)  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  od  niego  zależnych  –  10%  wynagrodzenia 
umownego brutto za przedmiot umowy,

4.  Strony  zobowiązują  się  do  wzajemnego  i  niezwłocznego  powiadamiania  na  piśmie  o 
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy.

5. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest  wyczerpać  drogę  postępowania  reklamacyjnego,  kierując  swoje  roszczenia  do 
Zamawiającego.

                                                        § 10 

1.W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Cywilny, w którego okręgu mieści się 
siedziba Zamawiającego.

                                                                 § 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 12

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA:
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Załącznik do umowy 

         

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

Pieczęć  Wykonawcy

Gwarancja jakości wykonania i przekazania przedmiotu umowy 

Przedmiot postępowania (Zamówienie): Zapytanie ofertowe zgodnie z Zasadą 
Konkurencyjności

Nr umowy ..........................................................................z 
dnia .............................................................

NAZWA 
WYKONAWCY...........................................................................................................................
....,

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

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

ADRES .........................................................................................................................................
.............

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

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

NAZWA 
ZAMAWIAJĄCEGO ...................................................................................................................
.....

ADRES .........................................................................................................................................
............

1.......................................... (Wykonawca) udziela …............................ (Zamawiającemu) na 
całość dostawy rękojmi i gwarancji jakości na okres..........................

2..........................................
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2.Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych:

a) raz do roku w okresie obowiązywania gwarancji, przy czym w terminie nie później niż 
1  m-c  przed  dniem  przewidzianym  na  wygaśniecie  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  i 
gwarancji  przedmiotu  umowy,  po  pisemnym  powiadomieniu  Wykonawcy  i 
wyznaczeniu  terminu  przeglądu  gwarancyjnego.  W przypadku  stwierdzenia  wad  i 
usterek  Zamawiający  wyznaczy  termin  ich  usunięcia.  Usunięcie  wad  i  usterek 
potwierdzone zostanie protokolarnie,

b) Koszt przeglądów gwarancyjnych: …................

3.Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

a) naprawę gwarancyjną,
b)     wymiany  wadliwego  materiału  na  wolny  od  wad  po  bezskutecznych  dwóch 
naprawach  gwarancyjnych.

5.Organizacja obsługi gwarancyjnej:

a) Wykonawca świadczeń gwarancyjnych: 

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

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

(należy wpisać dane Wykonawcy  – nazwę, adres, telefon, fax)

b) Wykonawca deklaruje, że usługi gwarancyjne podjęte będą w okresie:

-  7  dni  od  momentu  otrzymania  pisemnego  zawiadomienia  od  upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego,

- wymagany czas naprawy gwarancyjnej maksymalnie do 14 dni od momentu zgłoszenia lub 
wyznaczony komisyjnie, jeżeli z przyczyn obiektywnych termin 14 dniowy nie może zostać 
zachowany.

.................................................dnia............. .............................................

podpis Wykonawcy/Wykonawców 
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ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKAZ ROBÓT

…..................................

(pieczęć firmy)

Oświadczamy, iż w ciągu ostatnich trzech lat wykonaliśmy nie mniej niż jedną realizację 
związaną z przygotowaniem podłoża, wykonaniem ogrodzenia oraz dostarczeniem i 
montażem urządzeń na plac zabaw 

Lp.
PRZEDMIOT DOSTAWY*

(wraz z miejscem realizacji)
WARTOŚĆ

DATA 
WYKONANIA

(okres realizacji od 
dnia podpisania 
umowy do dnia 
odbioru robót )

PODMIOT 

na rzecz którego dostawa została 
wykonana

1. 2. 3. 4. 5.

1

2

3

4

Wyjaśnienie:

• Należy wpisać przedmiot dostawy z taką szczegółowością, która umożliwi  
Zamawiającemu sprawdzenie

• Do wykazanych dostaw należy załączyć dowody (poświadczenia), że zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie.

_______________ dnia ______________ roku
_______________________________

(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 5

Mapa z przykładową  wizualizacją placu zabaw
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