
 

 
 
 
 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” –  
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

Realizator projektu: Gmina Krynice, 22-610 Krynice 1 

Koordynator projektu - tel. 84 6630215 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

W związku z realizacją projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Gmina Krynice, zaprasza do złożenia ofert na poniższe zamówienia: 

  

Dostawa i montaż elementów placu zabaw i bezpiecznej nawierzchni  
L.p. Nazwa Ilość 

1. Bujak sprężynowy podwójny typu koniki – 1 szt.; Wymiary ok. 30x 170 cm; Strefa 

bezpieczeństwa ok. 330 x 470 cm; Wysokość całkowita ok. 90 cm; Wysokość 

swobodnego upadku ok. 50 cm; Wysokość siedziska: 50 cm;   i bujak sprężynowy typu 

roadster – 1 szt. ; wymiary ok. 38 x 98 cm; Strefa bezpieczeństwa ok. 340 x 400 cm; 

Wysokość całkowita ok. 65 cm; Wysokość swobodnego upadku ok. 50 cm; Wysokość 

siedziska: 50 cm; wykonane z płyty polietylenowej HDPE; z montażem; Produkty 

muszą być zgodne z PN EN 1176-1:2009 i posiadać certyfikat bezpieczeństwa; 

całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych; gwarancją na min. 36 

miesięcy; z montażem;  

2 szt. 

2. Huśtawka pojedyncza z siedziskiem ; konstrukcja stalowa;  wym. max: 240 cm x 240 

cm, wys. max: 240 cm; odporna na działanie warunków atmosferycznych; z 

montażem; Produkt musi być zgodny z PN EN 1176-1:2009 i posiadać certyfikat 

bezpieczeństwa; gwarancję na min. 36 miesięcy; 

1 szt. 

3. Zabawka wielofunkcyjna - podest, drabinka, zjeżdżalnia i piaskownica z siedziskami ; 

w kształcie statku; konstrukcja oparta na  drewnie klejonym i kotwach metalowych 

oraz elementach z płyty polietylenowej HDPE; kolorowa; całkowicie odporna na 

działanie warunków atmosferycznych. Wymiary ok. 360 x 390 cm; Strefa 

bezpieczeństwa ok. 670 x 740 cm; Wysokość całkowita ok. 310 cm; Wysokość 

swobodnego upadku: 90 cm; z montażem;  Produkt musi być zgodny z PN EN 1176-

1:2009 i posiadać certyfikat bezpieczeństwa; gwarancję na min. 36 miesięcy;  

1 kpl. 

4. Wykonanie bezpiecznej syntetycznej nawierzchni pod bujak koniki - 16m2, pod bujak 

roadster - 14 m2, pod zabawkę wielofunkcyjną - 50 m2 wraz z przygotowaniem 

podbudowy; kolor -ciemnoczerwony; powierzchnia musi posiadać certyfikat 

zgodności z najnowszymi normami. 

80,00 m2 

 

 

1) Termin realizacji zamówienia: 31 lipca 2014 r. 

2) Kryteria wyboru: najniższa cena. 

3) Osoba z Gminy Krynice uprawniona do kontaktu: Dorota Czapla  

     tel. 84 66 30234, fax: 84 6630225 

4) Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

gzokrynice@poczta.onet.pl   w terminie do dnia: 28.05.2014 r.  do godz. 12.00. 
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