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do Zapytania ofertowego

ZOK.042.1.8.2021 z dnia 18.11.2021 r.
Opis przedmiotu zamówienia

Zakup, dostawa oraz montaż  zjeżdżalni rurowej skręconej o łagodnym ślizgu montowanej do otworu o średnicy 100 cm
do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika 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.

Informacje ogólne:
1. Informujemy, że opis towaru w niniejszym zamówieniu przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy przedmiotu 

zamówienia pożądane przez Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta. Ewentualne znaki 
towarowe i nazwa produktu służą jedynie określeniu parametrów produktu, dopuszcza się możliwość zaoferowania produktu 
równoważnego.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż zjeżdżalni rurowej skręconej o łagodnym ślizgu 
montowanej do otworu o średnicy 100 cm do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce 
(dostarczenie własnym transportem, rozładowanie, rozpakowanie i montaż).

3. Towar musi być fabrycznie nowy i dostosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnościami.
4. Rura musi być bezpieczna, funkcjonalna, odporna na ścieranie i uderzenia oraz łatwa w utrzymaniu w czystości. Musi 

wyróżniać się wysoką jakością i spełniać wymagania zawarte w obowiązujących normach.
5. Towar musi posiadać niezbędne certyfikaty, odpowiednie atesty i świadectwa jakości wymagane odrębnymi przepisami.
6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty zgodności spełniające

wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, a także niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
7. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, tzn. zakupu, dostawy oraz montażu towaru.
8. Minimalny okres gwarancji jakim musi być objęta zjeżdżalnia rurowa wynosi 24 miesiące.

1



Lp. Nazwa towaru Opis towaru Ilość 

1 Dostawa oraz 
montaż 
zjeżdżalni 
rurowej 
skręconej o 
łagodnym ślizgu
montowanej do 
otworu o 
średnicy 100 cm

Zjeżdżalnia rurowa skręcona o łagodnym ślizgu do montażu wewnętrznego w przedszkolu 
pozwalająca na bezpieczny zjazd dziecka z wyższej na niższą kondygnację tj. z 
pomieszczenia znajdującego się na pierwszym piętrze do sali gimnastycznej znajdującej się 
na parterze. Urządzenie wykonane z polietylenu lub metalu malowanego proszkowo 
(zabezpieczonego przed korozją), montowane do otworu o średnicy 100 cm.
Zjeżdżalnia startuje z wysokości 360 cm (wysokość pomieszczenia w którym kończy się ślizg 
316 cm + strop 44 cm, co łącznie daje 360 cm w linii prostej).
Zjeżdżalnia o kształcie spiralnym, bez elementów ostrych i wystających, dostosowana dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, odporna na uderzenia i zarysowania.
Zjeżdżalnia spełniająca normy bezpieczeństwa, posiadająca atesty oraz certyfikaty 
dopuszczające do użytku przez dzieci w wieku przedszkolnym. 
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