
 

 

Mysiadło, 9.01.2019 r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający: Centrum sportu w Gminie Lesznowola, 

Mysiadło ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło 

Zaprasza do składania ofert na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych – 

pneumatycznych w trakcie „Akcji Zima z Centrum Sportu 2019”, która odbędzie się w dniach 
31.01.-2.02. (hala w Mrokowie), 4-6.02. (hala w Mysiadle) i 8-10.02. (hala w Łazach) 
w godz. 12:00-20:00. 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „wynajem i obsługa urządzeń 
zabawowych – pneumatycznych w trakcie Akcji Zima z Centrum Sportu 2019 na trzech 

różnych obiektach”.  
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Część 1) zjeżdżalnia duża powyżej 6m wysokości ślizgu (możliwość zjazdu minimum 

dwójki dzieci równocześnie obok siebie) – 1 szt., 

Część 2) zjeżdżalnia średnia 3-6 m wysokości ślizgu – 1 szt., 

Część 3) plac zabaw - urządzenie wielofunkcyjne (wyposażenie: zjeżdżalnia, ściana 
wspinaczkowa, tor przeszkód itp.) min. wym. 12mx6m  – 1szt., 

Część 4) zamek do skakania (wyposażenie: zjeżdżalnia, tor przeszkód itp.), minimalne 

wymiary 9mx8m – 1 szt., 

Część 5) plac zabaw - urządzenie wielofunkcyjne (wyposażenie: zjeżdżalnia maks. 2m. 
wysokości ślizgu, basen z piłeczkami, itp. dla dzieci do 3 lat) min. wym. 6mx5m 

– 1 szt., 

Część 6) basen z piłeczkami wraz z zamkiem do skakania min. wym. 6mx4m – 1 szt., 

Część 7) stół do cymbergaja – 2 szt., 

Część 8) tor przeszkód, minimum 40 m długości – 1 szt. (tylko w Mysiadle), 

Część 9) zjeżdżalnia mała 3 m wysokości ślizgu – 1 szt. (tylko w Mysiadle). 

3. Dokumenty, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty : 
 wypełniony formularz cenowy – Załącznik nr 1, 
 minimum 3 referencje, obejmujące wykonanie usług tożsamych z niniejszym 

zapytaniem ofertowym w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania 

ofert, 

 materiały fotograficzne zaproponowanych urządzeń wraz z opisem, 
 oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne świadectwa i atesty wypożyczanych 

urządzeń zabawowych oraz posiada aktualną polisę OC prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z działalnością rozrywkową i rekreacyjną.  

4. Rok produkcji zabawek – minimum 2011 rok. 



 

 

5. Zakaz łączenia dwóch lub większej ilości zabawek, w celu spełnienia wymogów 
zamówienia. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 
na część przedmiotu zamówienia (ilość części 9). 

7. Osobą po stronie Zamawiającego uprawnionego do porozumiewania się z Wykonawcami 
jest Pan Łukasz Grochala (tel. 513717655 lub 22 272-96-10, mail: 

l.grochala@sportlesznowola.pl). Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o 
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 9.00-

16.00. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych usług i zobowiązany 
jest: 

 Zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na jego urządzeniach zabawowych, 

w trakcie trwania imprezy, 

 Utrzymać ład i porządek na terenie użytkowanym przez siebie. 

9. Kryteria oceny ofert. Zamawiający będzie oceniał oferty w każdej części odrębnie. Ocena 
będzie dokonana dla każdej części zapytania, według następującego wzoru:  𝐶 = 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗  𝑥 100 𝑝𝑘𝑡. 
 

 cena ofertowa brutto – 100% 

10. Termin składania ofert: 
 Do dnia 14.01.2019 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu) 

11. Miejsce składania ofert:  

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, 

Mysiadło, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło, lub mailem na adres 

kontakt@sportlesznowola.pl. 

12. Zamawiający poinformuje pisemnie lub e-mailem Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę w celu ustalenia terminu zawarcia umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania 
w przypadku okoliczności nieprzewidzianych  przed wszczęciem postępowania.  

 


