
Załącznik 
do Formularza ofertowego

Kosztorys przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w
Hajnówce i Przedszkola Nr 5 w Hajnówce realizowany w ramach projektu „Przedszkola bez barier” współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Opis towaru niniejszego zamówienia przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy przedmiotu zamówienia pożądane 

przez Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta. Ewentualne znaki towarowe i nazwy 
produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza się możliwość 
zaoferowania produktów równoważnych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyposażenie placu zabaw do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Żubra Pompika w Hajnówce, w tym: zakup, dostawę i montaż urządzeń, określonych w niniejszej części opisu przedmiotu 
zamówienia (dostarczenie własnym transportem, rozładowanie, rozpakowanie i montaż, w tym kotwienie w gruncie), montaż 
bezpiecznej nawierzchni (po wcześniejszym przygotowaniu podłoża) oraz poniższe czynności:
• opracowanie koncepcji/projektu placu zabaw, po wcześniejszym obejrzeniu i dokonaniu pomiaru terenu placu zabaw, w 

konsultacji z dyrektorem placówki, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (dokumentacji niezbędnej do 
zgłoszenia robót budowlanych) oraz przekazanie jej Zamawiającemu do zaakceptowania;

• uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami prawa;
• regeneracji istniejącego trawnika zniszczonego w trakcie prac montażowych.

3. Wszystkie towary muszą posiadać niezbędne certyfikaty, odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi 
przepisami oraz być fabrycznie nowe, tzn. żaden towar wymieniony w poniższych wykazach nie może być wcześniej 
używany. 
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4. Jestem zobowiązany załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty zgodności  spełniające wymogi
bezpieczeństwa i ergonomii, a także niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.

5. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. zakupu, dostawy oraz montażu towarów.
6. Wszystkie towary muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
7. Minimalny okres gwarancji  jakim musi  być  objęte wyposażenie placu zabaw (urządzenia oraz nawierzchnia)  wynosi  24

miesiące.
8. Jestem  zobowiązany  wystawić  fakturę  z  wyszczególnieniem  poszczególnych  części  oraz  pozycji  z  opisu  przedmiotu

zamówienia.

…......................................................................
(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)

Lp. Nazwa
towaru

Opis towaru Ilość Cena
netto

za
sztukę/
zestaw

Kwota
VAT

Cena 
brutto
łącznie

1 Karuzela Karuzela krzyżowa, czteroramienna. Karuzela składająca się z kotwy 
stalowej i 4 siedzisk. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej 
proszkowo o minimalnych wymiarach: śr. 108 cm i 60,3 cm. 
Wykończenie siedzisk z płyty antypoślizgowej. Elementy karuzeli 
zabezpieczone powłoką zapewniającą dużą odporność na działanie 
warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV.
Minimalne wymiary: 165,8 x 165,8 cm, wysokość 72,3 cm. Minimalne 
wymiary strefy bezpieczeństwa: 565 x 565 cm. Minimalna głębokość 
fundamentowania: 80 cm.

1 
sztuka
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2 Huśtawka 
podwójna nr
1

Huśtawka wahadłowa podwójna drewniana – stelaż z dwoma 
siedziskami. Rodzaj siedzisk: 1szt. bocianie gniazdo o śr. 1 m w 
oplocie PP + 1 szt. siedzisko płaskie gumowe lub z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego.
Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna litego lub klejonego 
warstwowo z elementami stalowymi. Belki nośne o grubości minimum 
100x100 mm; belka pozioma metalowa o grubości minimum 
80x80mm (cynkowana ogniowo) nierdzewna; łańcuchy atestowane 
wykonane ze stali nierdzewnej; kotwy stalowe - cynkowane. Elementy 
drewniane oraz metalowe zabezpieczone powłoką zapewniającą dużą
odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia 
w promieniach UV.
Minimalne wymiary: 350 x 160 cm, wysokość 210 cm.

1 
sztuka

3 Huśtawka 
podwójna nr
2

Huśtawka wahadłowa podwójna metalowa – stelaż z dwoma 
siedziskami. Rodzaj siedzisk: 1 szt. siedzisko płaskie gumowe lub z 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego (dla starszych dzieci) oraz 1 
szt. siedzisko kubełkowe (dla małych dzieci) wykonane z gumy na 
aluminiowym stelażu lub z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. 
Konstrukcja urządzenia wykonana z drewna litego lub klejonego 
warstwowo z elementami stalowymi. Belki nośne o grubości minimum 
100x100 mm; belka pozioma metalowa o grubości minimum 
80x80mm (cynkowana ogniowo) nierdzewna; łańcuchy atestowane 
wykonane ze stali nierdzewnej; kotwy stalowe - cynkowane. Elementy 
drewniane oraz metalowe zabezpieczone powłoką zapewniającą dużą
odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia 
w promieniach UV.
Minimalne wymiary: 300 x 160 cm, wysokość 210 cm.

1 
sztuka
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4 Bujak 
sprężynowy

Bujak sprężynowy – postać zwierzęcia/owada (np. biedronka, konik 
itp.). Elementy metalowe wykonane ze stali potrójnie zabezpieczonej 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie, chromianowanie i malowanie 
proszkowe powłoką poliestrową zapewniające dużą odporność na 
działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach
UV. Korpus bujaka wykonany z płyty PE – HD lub z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego – odpornych na działanie warunków 
atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Wszelkie 
metalowe łączniki są zabezpieczone specjalnymi plastikowymi 
zaślepkami. 
Minimalne wymiary: długość 80 cm, szerokość 22 cm, wysokość 
siedziska 46 cm.

1 
sztuka

5 Domek ze 
zjeżdżalnią 

Drewniany domek ze zjeżdżalnią. W skład zestawu wchodzi: domek 
(złożony z drewnianych części), drabina z poręczą, ślizg, podłoga 
(drewno), drzwi, okna wypełnione płytą plexi, dach, zestaw 
montażowy (śruby, elementy łączące). 
Minimalne wymiary: długość podstawy po obrysie zewnętrznym 175 
cm; szer. podstawy 266 cm, wysokość platformy 150 cm, długość 
ślizgu 300 cm, obciążenie 150kg.
Materiał: naturalne drewno oraz tworzywo sztuczne – ślizg – materiały
odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w 
promieniach UV.

1 
sztuka

6 Stół do 
zabawy 
wodą i 
piaskiem 
wraz z 
foremkami

Stół wyposażony w dwa zbiorniki na wodę i piasek wykonany z 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na działanie 
warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. 
Umożliwia pobudzającą wyobraźnię zabawę w piasku oraz 
interaktywną zabawę wodą. Wyposażony m. in. w parasol, łopatkę i 
sitko, foremki oraz pokrywę, która stanowi dodatkową powierzchnię do

1 
sztuka
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zabawy i chroni piasek. 
Minimalne wymiary: długość 100 cm, szerokość 70 cm, wysokość 40 
cm.

7 Góra 
wspinaczko
wa

Zestaw pobudzający dzieci do aktywności ruchowej. Góra 
wspinaczkowa to ponad 2 m2 powierzchni do wspinania o różnych 
stopniach trudności. Na ściankach znajdują się minimum dwie drabinki
linowe, 9 uchwytów do wspinania, otwory do przechodzenia i 
wspinania oraz flaga na szycie. W połowie znajduje się platforma 
obserwacyjna wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia 
w promieniach UV. 
Minimalne wymiary: długość 200 cm, szerokość 130 cm, wysokość 
200 cm.

1 
sztuka

8 Zamek 
klasyczny

Zamek do zabawy na zewnątrz, w którym w środku ukryta jest 
zjeżdżalnia, wejścia oraz małe okienka. Wglądający jak prawdziwy 
zamek z kamienną elewacją i wieżą. Wykonany z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego odpornego na działanie warunków 
atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach UV. Minimalne 
wymiary: długość 148 cm, szerokość 127 cm, wysokość 130 cm.

1 
sztuka

9 Domek 
księżniczki

Zamek księżniczki na zewnątrz z efektami dźwiękowymi 
(elektroniczna kołatka do drzwi z dźwiękiem). Posiada między innymi: 
wieże, zegar, otwierane drzwi, okna. Wygląda jak prawdziwy zamek z 
bajek. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego 
na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w 
promieniach UV.
Minimalne wymiary: długość 190 cm, szerokość 140 cm, wysokość 
250 cm.

1 
sztuka
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10 Most z 
tunelem

Zestaw akcesoriów tworzących mini plac zabaw. Zestaw zawiera: 
domek, wieżę, most łączący obydwie części, drabinę, poręcz, okno, 
świetlik, koło sterowe, zjeżdżalnię. Dolna część stanowi tunel do 
czołgania. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 
odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia 
w promieniach UV.
Minimalne wymiary: długość 310 cm, szerokość 175 cm, wysokość 
140 cm.

1 
sztuka

11 Kolorowa 
gąsienica - 
tunel do 
zabawy

Tunel do zabawy w kształcie kolorowej gąsienicy. Zestaw składający 
się z minimum 4 kolorowych modułów, które można montować na 
różne sposoby. Wykonany z wysokiej jakości, grubego, wytrzymałego 
plastiku, odpornego na działanie warunków atmosferycznych oraz 
odbarwienia w promieniach UV. 
Minimalne wymiary: długość 217 cm, szerokość 100 cm, wysokość 
108 cm.

2 
sztuki

12 Stolik 
piknikowy z 
siedziskiem

Stół piknikowy stanowiący bezpieczne miejsce do zabaw dla 6 dzieci. 
Cechy: zaokrąglone boki oraz łatwa do sprzątania powierzchnia. 
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na 
działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w promieniach
UV. 
Minimalne wymiary: długość 90 cm, szerokość 100 cm, wysokość 50 
cm.

3 
sztuki

13 Zakup i 
montaż 
bezpiecznej
gumowej 
nawierzchni

Bezpieczna nawierzchnia wykonana z płyt wyprodukowanych z 
wysokiej jakości granulatu gumowego. Płyty zostaną zamontowane na
odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Opis płyt:

• wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego 
na działanie warunków atmosferycznych oraz odbarwienia w 
promieniach UV

150 
m2
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• amortyzujące przy upadku, chroniące małe dzieci przed 
urazem

• grubość płyt dostosowana do wysokości upadku podczas 
korzystania z poszczególnych urządzeń

• antypoślizgowe
• przepuszczające wodę (porowata struktura)
• płyty muszą posiadać odpowiednie atesty i świadectwa jakości 

wymagane odrębnymi przepisami 
• w wersji kolorystycznej zieleni oraz szarości (do uzgodnienia z 

dyrektorem placówki).
Razem:

…......................................................................

(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)
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