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uL Cz?stochoryska 2g, 42-165 Lipie
Tet. 34t31 88032 Ntp bt qzcffiii-

ZAPYTANIE OFERTOWE

2P.271.1.39.2022 Lipie, dn.04.08.2O22r

postqpowanie z trybie zapytania o cene dla zam1wienia poniZej 130 000 zlotych

l. Zamawiajqcy:

Gmina Lipie
ul. Czqstochowska 29
42-165 Lipie
Osoba upowaZniona do kontaktu:

Krzysztof Slomian - tel. 34- 318 80 33 wew. 45, k.slomian@uqlioie.pl
Marcina Wqzik- tel. 34- 318 B0 33 wew. 46 m.wezik@uglipie.pl

ll. Przedmiot zam6wienia:

Budowa placu zabaw w miejscowoSciWapiennik

1. Szczeg6lowy opis przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robot budowlanych, zakup i monta2

urzqdzefi zabawowych z elementow konstrukcyjnych atestowanych, zatwierdzonych upzednio przez
Zamawiflqcego, w nastq puj qcym zakresie:
1) wykonanie prac ziemnych zwiqzanych z utworzeniem stref bezpieczeflstwa;
2 zakup i montaZ
Zestawzabawowy-l kpl.

Strefa bezpieczehstwa: ok. 8,50 m x 6,85 m

Maksymalna wysokoS6 swobodnego upadku: 1,00 m

Wymiary urzqdzenia:

Dugo56:ok. 5,00 m

SzerokoS6: ok. 3,85 m

WysokoS6:ok. 2,80 m

Elementy skladowe zestawu:

1. (W) wieZabez dachu, z drzewkiem palmowym, wysokoS6 podestu 't00cm - 1 szt.

2 W) wieZabez dachu, wysoko66 podestu 60cm - 1 szt.

3. (SL) Slizg nierdzewny - 2 szt.

4.(W) wieZaz dachem,,liScie", wysokoS6 podestu 100cm -2sA.

5. (WE) wej5cie schody z poteczami - 1 szt.

6. (WE) wejScie drabinka - 1 szt.

7. (SL) rura stra2acka - 1 szt.

8. (P) tunel- 1 szt.

9. (P) trap przejSciowy wklqsly staly - 1 szt.

Da ne materialowo-konstrukcyjne:



- Konstrukcja noSna - stalowa ocynkowana i malowana proszkowo, slupy z profilu o przekroju

70x70mm. Slupy pionowe zabezpieczone kapturkamiz tworzywa sztucznego lub stalowymi.

- Dachy, burty boczne, schody, elementy dekoracyjne wykonane ztworzywa HDPE barwionego

w masie odpornego na uszkodzenia, promieniowanie UV, zabrudzenia, graffiti, utratg koloru.

- Elementy metalowe ocynkowane malowane proszkowo lub wykonane ze stali nierdzewnej.

- Tunel karbowany wykonany zwytzymalego tworzywa sztucznego.

- Powiezchnia Sciankiwspinaczkowejwykonana ze sklejkisiatkowanej antypoSlizgowej

o gruboSci 15 mm. Uchwyty Sciankiwykonane z utwardzonej zywicy.

- Podest antypoSlizgowy. ZeSlizg wykonany z blachy nierdzewnej.

- Liny stalowo-polipropylenowe Sr 16 mm. Tuleje obrotowe gry OXO Sr 130 mm wykonane

ztworzywa sztucznego.

- Zellizg wykonany z blachy nierdzewnej.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
Lokomotywa tunel- I kpl.

Strefa bezpieczehstwa: ok. 4,90 m x 3,88 m

Maksymalna wysokoS6 upadku: brak

Wyrniary urzqdzenia:

DlugoSc: ok. 1,90 m

SzerokoSC:ok.0,88 m

WysokoS6:ok. 1,65 m

Dane materialowo-konstru kcyj ne :

- konstrukcja noSna - drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90 mm impregnowane oraz

malowane lakierobejcq typ u bu rsztynowo-zloty.

- Tunel karbowany, zwytrzymalego tworzywa sztucznego.

- Dach wykonany z desek o gruboSci 32 mm.

- Burty boczne wykonane zbuorzywa HDPE.

- Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo.

- Powierzchnie czolowe belek zabezpieczone kapturkami z[t'torzywa sztucznego.

-Ko nstru kcja osadzona na stal owych ocyn kowa nych kotwach.
Urzqdzenie linarne - rakieta - f szt.

Strefa bezpieczeistwa:ok. 5,30 m x 5,30 m

Maksymalna wysokoS6 swobodnego upadku: 1,00 m

Wymiary urz4dzenia:

DtugoS6: ok. 2,30 m

Szeroko6c:ok. 2,30 m



Wysoko66: ok. 2,50 m

Dane materialowo-konstru kcyj ne:

- konstrukcja uzqdzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym slupie A 114,3 mm.

- Liny stalowo polipropylenowe @16mm.

- Zakuwkialuminiowe.

- Liny kzy2ujqce siq skrqcone za pomocq lqcznik6w wykonanych z wysokoudarowego tworzywa

- Podest wykonany ze sklejki antypoSlizgowej.

- Obrecz pozioma wykonana z rury nierdzewnei @ 42 mm.
Zabawka na sprg2ynie (kori) - 1 szt.

Strefa bezpieczehstwa: ok. 4,90 m x 3,88 m

Maksymalna wysoko66 upadku: brak

Wymiary urzqdzenia:

DlugoS6: ok. 1,90 m

SzerokoS6:ok. 0,88 m

WysokoSc: ok. 1,65 m

Dane materialowo-konstrukcyj ne :

- bujak koh

- korpus bujaka wykonany ztv'torzywa HDPE o gr. 15 mm,

- siedzisko bujaka wykonany ztworzywa HDPE o gr. 10 mm,

- spre2yna 5r. 18 mm, ocynkowana oraz malowana proszkowo,

- Sruby zabezpieczone za6lepkami z twozywa

- monta2 na qotowvm prefabrykacie betonowvm
Orbitrek - 1 szt.

Strefa bezpieczehstwa: ok. 4,14 m x 3,52 m

Maksymalna wysokoSd upadku: 0,40 m

Wymiary urzqdzenia'.

DlugoS6: ok. 1,15 m

SzerokoSd: ok. 0,53 m

Wysoko5d: ok. 1,64 m

Da ne materialowo-konstru kcyj ne:

- Siedzisko i stopnice z lakierowanej blachy o gruboSci 3mm

- Sruby mocujqce ze stali nierdzewnej.

Elementy lakierowane

. slup noSny - szary RAL 9006

. elementy ruchome - czerwony RAL 3020



. siedzisko - czarny RAL 9005

Regulamin placu zabaw - 1 kpl.

Wymiary:

SzerokoSd: ok. 0,60 m

glgbokoS6: ok. 0,15 m

Wysoko66:ok.2,20 m

Dane materialowo-konstru kcyj ne :

- Konstrukcja wykonana z kant6wki klejonej o przekroju 90x90 mm impregnowanej oraz

malowanej lakierobejcq.

- Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.

- TreS6 regulaminu ma zawiera6 piktogramy, zasady obowiqzujqce na danym placu, dane

teleadresowe do producenta, wlaSciciela placu ( puste pole) oraz numery alarmowe.

- Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Poni2ej przykladowe uzqdzenie
Altana iokqtna kryta gontem z wej6ciem z dw6ch stron - 1 szt.

Obiekt wolnostojqcy, parterowy, niepodpiwniczony, na planie szeSciokqta z dwustronnym

wej6ciem. Altana wyposaZona w st6l oraz dwie lawki drewniane o gabarytach dostosowanych do
wielko6ci obiektu.

Parametry techniczne obiektu :

- powierzchnia zabudowy - ok.12,60 m2

- wysokoSd w szczycie - ok. 3,15 m

- kubatura - ok. 35,00 m3

Dane materialowo-konstru kcyjne :

Konstrukcjq wiaty zaprojektowano jako konstrukcjg drewnianq - z drewna struganego. Slupy

drewniane 14 x 14 cm o wys 2,4 m mocowane do st6p fundamentowych betonowych za

pomocq kotew stalowych zatopionych w betonie. Szeroko66 slup6w w osi- 4,40 m. Konstrukcje

dachu stanowiq krokwie dachowe 7 x 14 cm wsparte na platwiach 14 x 14 cm. Dach kryty jest

gontem bitumicznym w kolorze czerwonym. Fundamenty pod wiatg - projektuje siq jako stopy

fundamentowe o wym. 25 x25 cm pod slupy wiaty na glgbokoSci min 1,0m (ponizej poziomu

ptzemazania gruntu) - beton B 20.



wysokoS0 obiektu

= 315 cm
Slupek altany
6 sztuk
14x 14 cm

Lawka metalowo-drewniana z oparciem - 1 szt.

Wymiary urzqdzenia:

DlugoS6: 1,70 m

SzerokoSd: 0,55 m

WysokoS6:0,75 m

Dane materialowo-konstru kcyjne:

- Nogiwykonane z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo, o gruboSci4 mm.

- Listwy drewniane Swierkowe, malowane lakierobejcq, o gruboSci4,3 cm.

Zastosowad dodatkowy plaskownik wzmacniajqcy siedzisko oraz oparcie lawki.
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Kosz na Smieci- 1 szt.

Opis:

Wymiary uzqdzenia:

DlugoS6: 0,45 m

SzerokoS6: 0,45 m

Wysoko5d: 0,95 m

Dane materialowo-konstru kcyjne:

- Kosz stalowy, ocynkowany oraz malowany proszkowo

- Stelaz metalowy wykonany z rury O 6 cm ocynkowanej oraz malowanej proszkowo

Wbudowane materialy winny posiada6 Swiadectwo jakoSci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadad polskim normom bezpieczehstwa wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu
i stosowania w pzypadku monta2u element6w placu zabaw, w tym spelniad normg: PN-EN 1176.

2. Termin realizacji zam6wieni a: 30.09.2022 r.

lll. Spos6b przygotowania ofert, miejsce oraz termin skladania ofert:

Ofertq naleZy wypelnid na formulazu oferty bqd2 formularzu wlasnym wykonawcy treSciq
odpowiadajqcym formulazowi Zamawi$qcego. Oferty nalezy sklada6 w Sekretariacie Uzqdu lub
przesla6 na adres: Urzqd Gminy Lipie, 42 165 Lipie, ul. Czqstochowska 29 lub przesla6 faksem na
numer 34 318 80 32 lub pocztq elektronicznq na adres przetargi@uglipie.pl do dnia 10.08.2022 r. do
godziny 10.00. Oferty zlo2one po terminie bqdq zwr6cone oferentom bez rozpatrzenia.

lV. Obowiqzek informacyjny wynikajqcy z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2T
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z prze[uarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozpozqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujq,
Ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przeM'tarzanych przez Urzqd Gminy Lipie
jest W6jt Gminy Lipie z siedzibq ul. Czqstochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34 31 88 032, adres
e-mail: sekretariat@uglipie. pl

2. Funkcjq lnspektora Ochrony Danych pelni pan Marcin Karpik, tel.34 318 80 32, wew.36, e-
mail: iod@lipie.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwiqzanym z postqpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego ,,Budowa placu zabaw w
Wapienniku"
prowadzonym w trybie zaptlania ofertowego;

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bqdq osoby lub podmioty, kt6rym udostqpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art.18 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r.-
Prawo zam6wiei publicznych (Dz. U. 22019 t. poz.2019), dalej ,,ustawa pzp";

5. Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane, zgodnie z arl.78 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakoficzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia , a je2eli okres
obowiqzywania umowy pzekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
obowiqzywania umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

6. Podanie przez PanalPaniq danych osobowych jest obowiqzkowe. W pzypadku niepodania
danych nie bqdzie mozliwe podpisanie umowy w pzypadku wyboru zloZonej pzez
Pana/Paniq oferty.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostqpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych;
b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) Zqdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zaslzeZeniem

przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;



d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO;* WyjaSnienie: skonystanie z prawa do sprostowania nie mo2e skutkowaC zmianq wyniku postqpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego ani zmianq postanowiefi umowy w zakrcsie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moile naruszad integralnoSci protokolu oraz jego zalqcznikbw.
" WyjaSnienie: prawo do ognniczenia pzetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania, w
celu zapewnienia kozystania ze Srodk6w ochrcny prawnej lub w celu ochrcny praw innej osoby ftzycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wa2ne wzglqdy intercsu publicmego Unii Eurcpejskiej lub partstwa czlonkowskiego.

V.
1.
2.

Zalqczniki:
Wz6r formularza ofertowego
OSwiadczenie
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