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ZAPYTANIE O CENĘ – szacowanie wartości zamówienia 

 
W związku z realizacją projektu Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO, Nr projektu: 

RPZP.08.01.00-32-K006/19 realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział 

Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej świadczonych w interesie ogólnym, zwracamy się z 

zapytaniem o cenę. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-234 
Szczecin (biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw  dla 
Przedszkola Niepublicznego TWP w Szczecinie ZIARENKO mieszczącego się przy ul. Jana Pawła II 61 A 
74-202 w Bielicach (woj. zachodniopomorskie) w ramach realizacji w/w projektu wg następującego 
opisu:  
 

1. Elementy placu zabaw dostosowane dla dzieci od lat 3, zgodne z normą PN-EN 1176 – zakup, 
dostawa i montaż elementów placu zabaw.  

2. Plac zabaw powinien składać się m.in.:  
-4 szt. ławki,  
-2 szt. sprężynowce,  
-1 szt.  zjeżdżalnia prosta, 
- 1 szt. karuzela,  
-1 szt. huśtawka,  
-1 szt. piaskownica. 

3. Nawierzchnia bezpieczna pod elementem zabawowym tj. zjeżdżalnia, huśtawka, 
sprężynowce, karuzela. 

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Montaż placu zabaw oraz bezpiecznej nawierzchni powinien być przeprowadzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 
2. Wykonawca zapewni minimum 24 miesiące gwarancji. 
3. Wykonawca zapewni serwis nawierzchni oraz zamontowanych elementów placu zabaw do 24 
godzin od zgłoszenia usterki. 
4. Wszystkie elementy zamówienia powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na 
dany element nie może być wcześniej używana  oraz wykonane z materiałów posiadających certyfikat 
bezpieczeństwa wg. obowiązujących norm. 
5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt wraz z 
rozładowaniem i montażem. 
6. Zamówienie powinno być zrealizowane od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia: 
15.08.2020 r.  
7. do oferty załączam(y) specyfikację przedmiotu zamówienia z wykazem poszczególnych urządzeń i 
ich opisem technicznym. 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Po wyłonieniu Wykonawcy, Przedmiot zamówienia będzie wykonywany pod wskazanym 
przez Zamawiającego adresem: Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO ul. 
Jana Pawła II  61A 74-202 Bielice. Koszty dojazdu pokrywa w całości Wykonawca.  
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2. Termin płatności wynosi 7 dni od daty dostarczenia rachunku wraz z protokołem zdawczo- 
odbiorczym poświadczającym zakres wykonanych prac. W przypadku braku środków 
finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu 
kolejnej transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie. 

3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze 
zm.). 

4. Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie 
internetowej  www.twp.szczecin.pl   

5. Kryterium wyboru – 100% cena. 
6. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 
7. Zaoferowana cena wskazanej usługi powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i 

czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 
8. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 

 
V. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do 
niniejszego Zapytania o cenę wraz ze specyfikacją. 
Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku);  

 Oferta winna zawierać treść wymienioną na formularzu ofertowym; 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 
Przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione, 

 Ofertę należy przygotować w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości. 
 
VI.  Wykonawcy wykluczeni z postępowania: 

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VII. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do  15.08.2020r. 

 

http://www.twp.szczecin.pl/
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VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub 

pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin do dnia 15.06.2020 r. 

2.  Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części 

– zgodnie ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

 

  Wykonawca: ............................................................ 

 Adres....................................................................... 

           Tel./Fax.................................................................... 

  E-mail...................................................................... 

  NIP: ....................................................................... 

Przystępując do zapytania o cenę na zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw  

dla Przedszkola Niepublicznego TWP w Szczecinie ZIARENKO mieszczącego się przy ul. Jana Pawła II  

61A 74-202 w Bielicach (woj. zachodniopomorskie) w ramach realizacji projektu pn. Przedszkole 

Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO Nr projektu: RPZP.08.01.00-32-K006/19 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej świadczonych w interesie ogólnym realizowanym przez Towarzystwo Wiedzy 

Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, oferuję wykonanie zamówienia na następujących 

warunkach: 

1. Elementy placu zabaw dostosowane dla dzieci od lat 3, zgodne z normą PN-EN 1176 – zakup, 
dostawa i montaż elementów placu zabaw.  

2. Plac zabaw powinien składać się m.in.:  
-4 szt. ławki,  
-2 szt. sprężynowce,  
-1 szt.  zjeżdżalnia prosta, 
- 1 szt. karuzela,  
-1 szt. huśtawka,  
-1 szt. piaskownica. 

3. Nawierzchnia bezpieczna pod elementem zabawowym tj. zjeżdżalnia, huśtawka, 
sprężynowce, karuzela. 

 
 JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w 
wysokości:  
a. netto: .................................... PLN  
(słownie: ………...................................................................................................... PLN)  
b. stawka podatku VAT ................... %  
c. brutto: .......................................... PLN 
 (słownie: ………...................................................................................................... PLN)  
2) termin wykonania niniejszego zamówienia – do  15.08.2020r. 
3) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni  
4) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w 
miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  
5) do oferty załączam(y) specyfikację przedmiotu zamówienia z wykazem poszczególnych urządzeń i 
ich opisem technicznym. 
 

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

(podpis przedstawiciela wykonawcy/wykonawcy) 


