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Zapytanie ofertowe nr 01/3.1.1/BP/2017 

 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o. w związku z realizacją projektu „Bo jakie początki, 

takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na: 

 

Dostawę i montaż elementów placu zabaw do Przedszkola na Hołowiesku w Bielsku Podlaskim. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w 

Rozdziale VI (punkt 6.5.1) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020.” 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o. 

ul. Jurowiecka 56, 15 – 101 Białystok 

NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43 

tel. 85-663-70-30/ fax: 85-663-70-30 

e-mail: biuro@ordo.info.pl, www.ordo.info.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu „Bo jakie początki, takie 

będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku” nr RPO.03.01.01-20-0074/15 (umowa nr UDA-

RPPD.03.01.01-20-0074/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i 

edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów placu zabaw do Przedszkola na 

Hołowiesku w Bielsku Podlaskim, w tym: 
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3. Miejsce dostawy i montażu zamówienia: plac przy przedszkolu zlokalizowany w Bielsku Podlaskim 

przy ulicy Hołowieskiej 7. 

4. Oferta ma obejmować dostawę i montaż proponowanych elementów. 

5. Gwarancja na wszystkie proponowane elementy ma wynosić minimum 24 miesiące.  

6. Wszystkie urządzenia zabawowe muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z normą PN-EN 

1176. 

L.p. Nazwa J.m. Liczba Opis Cena 

1.  Huśtawka podwójna Sztuka 2  Stabilna podwójna huśtawka; dwa 
miejsca na siedziska; stabilne siedziska z 
tworzywa sztucznego; metalowa rama 
malowana proszkowo; wymiary ok. 2250 
× 1100 × 410 mm; średnica rury ok. 25 
mm,  przeznaczona dla huśtawek o 
wysokości od 2,55 m do 2,70 m. 

 

2.  Bujak sprężynowy Sztuka 3 Płyta HDPE 19mm, kotwa do ziemi, 
sprężyna ok. Ø18 x Ø170 x 360 mm, 
średni wymiar  ok. 770x550 mm, np. 
konik 

 

3.  Zjeżdżalnia podwójna Sztuka 1 Podwójna zjeżdżalnia, wymiary: dł. ok. 
340 cm, szer. ok. 150, wys. ok. 170 cm., 
przeznaczona dla dzieci od lat 3, 
elementy plastikowe lub metalowe, 

 

4.  Bezpieczna 
nawierzchnia – 
dostawa i montaż 

Usługa 1 Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna dla 
wysokości upadku (HIC) do 1,5 m. Kolor 
np. zielony. Kompleksowy montaż wraz z 
przygotowaniem podbudowy. 
Nawierzchnia na powierzchni placu 
zabaw – ok. 60 m2 (pod urządzeniami 
wraz z wyznaczonymi strefami 
bezpieczeństwa). 

 

5.  Piaskownica 
zamykana/zasuwana  
 

Sztuka 2 Piaskownica zamykana lub zasuwana; 
podstawa piaskownicy wykonana z 
drewna klejonego warstwowo, 
konstrukcja przykrycia wykonana z 
drewna, pokrycie oraz elementy ozdobne 
wykonane z płyty HDPE; szerokość ok.: 
210 cm, długość: ok. 400 cm, wysokość 
całkowita: ok. 40 cm.  

 

6.  Zestaw mebli 
ogrodowych 

zestaw 1 Zestaw mebli ogrodowych: 1 stół, 
elementy metalowe, wymiary dł. ok. 100 
cm, szer. ok. 100 cm, wys. ok. 70 cm; 4 
krzesła, elementy metalowe, siatkowane 
oparcie; wymiary: szer. ok. 55 cm, gł. ok. 
70 cm, wys. ok. 90 cm; z podłokietnikami. 
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7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

8. Oferent powinien podać cenę brutto przedmiotu zamówienia oraz określić stawkę podatku VAT 

lub inne obciążenia publiczno-prawne w zależności od formy prawnej Oferenta, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

9. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN. 

10. Oferty należy złożyć w terminie do 24.05.2017 r. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 30.06.2017 r. 

   

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Karol Niesterowicz pod numerem telefonu 784 317 694 oraz 

adresem email: k.niesterowicz@ordo.info.pl. 


