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Gmina Łomianki zaprasza do złożenia oferty cenowej. 
 

I. Zamawiający:  
Gmina Łomianki 
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki  
NIP:118-17-68-394 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza 
kwoty 130 000 zł netto.  

 
III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów technicznych  
gminnych placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych i strefy street workout 
zlokalizowanych na terenie Gminy Łomianki.  
 
1. Zobowiązania Wykonawcy: 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli rocznych 15 niżej 

wymienionych obiektów o łącznej ilości zainstalowanego na nich wyposażenia w ilości 
426 elementów. Przeglądowi i ocenie stanu technicznego oraz pozostałym 
wymaganiom opisanym poniżej podlegają wszystkie elementy znajdujące się na liście 
wyposażenia danego obiektu. 

2. Przeglądowi podlegają: 

A. Obiekty o wielkości do 10 zainstalowanych elementów wyposażenia:  

a) plac zabaw przy ul. Warszawskiej - skwerek naprzeciwko Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Łomiankach, 

b) kort tenisowy przy ul. Waligóry. 

B. Obiekty o wielkości do 20 zainstalowanych elementów wyposażenia:  

a) plac zabaw przy ul. Fabrycznej, 

b) plac zabaw przy ul. Parkowej,  

c) siłownia plenerowa przy ul. Warszawskiej,  

d) plac zabaw przy ul. Osiedlowej. 

C. Obiekty o wielkości do 30 zainstalowanych elementów wyposażenia:  

a) plac zabaw przy ul. Kościuszki 10 + siłownia plenerowa + boisko,   

b) plac zabaw przy ul. Warszawskiej 115 przy UM Łomianki, 

c) pac zabaw przy ul. Wspólnej  
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D. Obiekty o wielkości do 40 zainstalowanych elementów wyposażenia:  

a) plac zabaw przy ul. Rodziewiczówny + boisko + siłownia plenerowa, 

b) plac zabaw przy ul. Waligóry + boisko + siłownia plenerowa, 

c) strefa streetworkout + siłownia plenerowa przy ul. Fabrycznej. 

E. Obiekty o wielkości do 50 zainstalowanych elementów wyposażenia: 

a) plac zabaw przy ul. Równoległej + boisko + siłownia plenerowa. 

F. Obiekty o wielkości do 70 zainstalowanych elementów wyposażenia: 

a) plac zabaw przy ul. Rolniczej 226 - 230 + boisko + siłownia plenerowa. 

G. Obiekty o wielkości do 80 zainstalowanych elementów wyposażenia:  
a) plac zabaw przy ul. Akacjowej/Partyzantów + boiska + siłownia 

plenerowa. 
3. W ramach kontroli rocznej ocenić należy w szczególności: 

a) Kompletność i stabilność urządzeń; 
b) Ewentualne nieprawidłowości w fundamentowaniu; 
c) Stan zużycia urządzeń, zużycie części ruchomych oraz pozostałych elementów; 
d) Stan połączeń oraz łańcuchów; 
e) Ślady rozkładu i korozji elementów; 
f) Ewentualne występowanie ostrych krawędzi; 
g) Oznakowanie urządzeń; 
h) Strefy bezpieczeństwa; 
i) Nawierzchnię amortyzującą, jej stan, czystość oraz poziom (w przypadku 

nawierzchni sypkich); 
j) Stan ogrodzeń; 
k) Stan wyposażenia dodatkowego. 

 
4. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportów z przeprowadzonych 

przeglądów rocznych w aplikacji Elektroniczna Książka Placów Zabaw/Siłowni/Street 
Workout/Boisk, do której Zamawiający nada Wykonawcy uprawnienia dostępu  
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  
Szczegółowa lista pytań kontrolnych do każdego obiektu generowana  
jest przy użyciu aplikacji, na podstawie zdefiniowanych uprzednio  
informacji o urządzeniach i ich częściach składowych.  
Korzystanie z aplikacji Elektroniczne Książki Placów Zabaw i Siłoni Plenerowych nie 
wymaga instalacji żadnego specjalistycznego oprogramowania. Do obsługi aplikacji 
wymagany jest jedynie dostęp do internetu i komputer z zainstalowaną przeglądarką 
internetową Google Chrome (w najnowszej wersji) a także tablet lub telefon 
komórkowy typu smartfon z dostępem do internetu i wbudowanym lokalizatorem 
GPS. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ww. sprzętów oraz usług 
internetowych koniecznych do prawidłowej obsługi aplikacji we własnym zakresie  
i na własny koszt. W celu weryfikacji przez Zamawiającego rzeczywistej obecności 
Wykonawcy w obrębie obiektu, którego kontrola dotyczy, Wykonawca korzystał 
będzie z oferowanej przez aplikację  funkcji geolokalizacji, po włączeniu której 
rozpoczęcie wykonywania danego typu przeglądu możliwe będzie wyłącznie  
po potwierdzeniu przez Wykonawcę fizycznej obecności na terenie obiektu  
(aplikacja porównuje położenie danego obiektu z położeniem urządzenia  
z lokalizatorem GPS obsługiwanego przez Wykonawcę).  
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5. Zamawiający wymaga, aby przeprowadzone przeglądy roczne spełniały poniższe 
kryteria merytoryczne: 

1) przeglądy muszą zostać wykonane przez odpowiednio przeszkoloną osobę 
(wymagane co najmniej udokumentowanie odbycia szkolenia ze znajomości 
normy PN-EN 1176:2017 oraz PN-EN16630:2015); 

2) przedmiotem przeglądu jest ocena stanu technicznego urządzeń, ale też 
ujawnienie ewentualnych oczywistych niezgodności z zaleceniami normy  
PN-EN 1176:2017, PN-EN 1177:2018, PN-EN16630:2015; 

3) do każdego kontrolowanego elementu wyposażenia wymagane jest dołączenie 
zdjęć z kontroli: 

a) w przypadku braku uwag do małych elementów wyposażenia typu ławki, kosze na 
śmieci, tablice, i inne drobne elementy wyposażenia wymagane jest dodanie co 
najmniej 2 zajęć danego urządzenia, wykonanych z różnych stron, na których wyraźnie 
widoczny jest aktualny stan urządzenia; 

b) w przypadku braku uwag do „dużych” urządzeń takich jak zestawy zabawowe, 
huśtawki, karuzele, urządzenia sprawnościowe, urządzenia siłowni plenerowej, street 
workout i inne tego typu urządzenia, wymagane jest dodanie co najmniej 4 zdjęć 
wykonanych z różnych stron, na których wyraźnie widoczny jest aktualny stan 
urządzenia; 

c) w przypadku stwierdzenia usterek wymagane jest dodanie dodatkowych zdjęć,  
z których jasno wynika, gdzie w danym urządzeniu stwierdzono usterkę, zdjęć ze 
zbliżeniami, na których dokładnie widać usterkę oraz oznakowaniu na zdjęciach za 
pomocą strzałek (funkcja dostępna w aplikacji) uszkodzonych elementów. 

4) każdy kontrolowany element w przypadku stwierdzenia usterki i/lub wady ma 
zawierać opis usterki dotyczącej danego elementu oraz zalecenia pokontrolne 
dotyczące sposobu ich usunięcia; 

5) raport kontrolowanego urządzenia musi zawierać ocenę poziomu ryzyka; 
6) raport z kontroli musi zawierać ocenę poziomu ryzyka danego obiektu oraz opis 

z ogólnymi wnioskami pokontrolnymi i zaleceniami dotyczącymi danego 
obiektu. 

2. Termin realizacji zamówienia: do 23 czerwca 2022 r. 
 

IV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  
 Cena 100%  

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Oferta powinna zawierać: 

1) proponowaną cenę brutto i netto za wykonywanie przedmiotu zamówienia, 
2) nazwę i adres firmy Wykonawcy oraz telefon kontaktowy, 
3) numer NIP i REGON (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 
4) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS (kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem). 
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VI.  Miejsce oraz termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w formie: 
- elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: 
katarzyna.slupecka@poczta.lomianki.pl 
 
- lub papierowej na adres: 

Urząd Miejski w Łomiankach  
ul. Warszawska 115 pok. 1, 05-092 Łomianki 
Do dnia 18.05.2022 r. do godz. 12.00 
 
 

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą:  
            Katarzyna Słupecka, tel. 22 888 98 39  

 
Załączniki: 

Formularz Ofertowy. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. 

mailto:katarzyna.slupecka@poczta.lomianki.pl


 

 

 

……………………………..      Załącznik nr 1 

(pieczęć firmowa) 

Formularz Ofertowy 

 

Pełna nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………... 

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

Forma organizacyjno prawna…………………………………………………………………… 

NIP ………………………………………; REGON ……………………………..…………… 

e-mail …………………………………. Nr telefonu ………………………………………….. 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych 
przeglądów technicznych gminnych placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych i strefy street 
workout na terenie Gminy Łomianki”,  
oferuję realizację zamówienia za cenę:  
 

netto:………………………..……………………………………………………………………….….zł    

słownie:………………………………………………………………………………………………...zł 

podatek VAT ..............% tj.: …………………zł 

słownie:………………………………………………………………………………………………...zł 

Cena oferty brutto:……………………………zł 

słownie:…………………………………………………………………………………………………...zł 

 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i w zakresie wskazanym  
w zapytaniu ofertowym.  

2. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją zapytania ofertowego udostępnioną przez 
Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.  

3. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa                                   
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji.  

4. Ze strony Wykonawcy realizacje zamówienia koordynować będzie …………………………….      
tel.  …………………………………..., e-mail …………………………………………………… 



 

5. Uważam się związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
1) …………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………… 

 

....................................., dnia ...................                   ………………………………………………..                                                                                                                 

(podpis osób  uprawnionych  do składania                    
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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