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miasto możliwości 

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02 

sekretariat@poczta.lomianki.pl 

www.lomianki.pl 

Burmistrz Łomianek 

Małgorzata Żebrowska-Piotrak 

Zapytanie ofertowe 

Gmina Łomianki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi 

w przedmiocie zamówienia:  

 

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: 

Kontrola, konserwacja i utrzymanie urządzeń zabawowych i pozostałego wyposażenia 

placów zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych wraz ze strefą streetworkout 

zlokalizowanych na terenie Gminy Łomianki. 

 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące lokalizacje: 

1) plac zabaw ul. Osiedlowa, 

2) plac zabaw ul. Wspólna, 

3) plac zabaw ul. Warszawska 115 przy UM Łomianki 

4) plac zabaw ul. Warszawska - skwerek naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1  

w Łomiankach 

5) plac zabaw ul. Rolnicza 226 - 230 + boisko + siłownia plenerowa 

6) plac zabaw ul. Waligóry +  boisko + kort + siłownia plenerowa 

7) plac zabaw ul. Równoległa + boisko + siłownia plenerowa 

8) plac zabaw ul. Rodziewiczówny + boisko + siłownia plenerowa 

9) plac zabaw ul. Akacjowa 20 +  boisko + siłownia plenerowa 

10) plac zabaw ul. Fabryczna + siłownia plenerowa i strefa streetworkout 

11) plac zabaw ul. Kościuszki 10 + siłownia plenerowa + boisko 

12) plac zabaw ul. Parkowa 

13) siłownia plenerowa przy ul. Warszawskiej 

14) Park Artystów ul. Zachodnia 
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2. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzania stanu technicznego wymienionych  

w ust. 1 obiektów, polegającego na: 

1) kontroli tzw. regularnej  (nie rzadziej niż co 7dni kalendarzowe)  m.in.: 

- poziomu i czystości nawierzchni,  

- kompletności urządzeń i stanu ich fundamentowania/stabilności konstrukcji, 

- stanu zużycia urządzeń/nawierzchni,  

2) kontroli szczegółowej, tzw. funkcjonalnej (nie rzadziej niż raz na 3 miesiące),                  

w ramach której ocenić należy: 

a) stan oraz czystość nawierzchni, poziom nawierzchni (w przypadku nawierzchni 

sypkich) oraz oznaczenie poziomu gruntu na urządzeniach; 

b) kompletność i stabilność urządzeń;  

c) ewentualne nieprawidłowości w fundamentowaniu;  

d) stan zużycia urządzeń, zużycie części ruchomych oraz pozostałych elementów; 

e) stan połączeń oraz łańcuchów;  

f) ślady rozkładu i korozji elementów;  

g) ewentualne występowanie ostrych krawędzi; 

h) oznakowanie urządzeń;  

i) strefy bezpieczeństwa; 

j) stan ogrodzeń (jeśli występują);  

k) stan wyposażenia dodatkowego;  

3. Z uwagi na fakt, że Zamawiający prowadzi dla swoich zasobów Elektroniczne  

Książki Placów Zabaw/Siłowni plenerowych/Streetworkout/Boisk, od Wykonawcy 

wymagane będzie odnotowywanie wyników ww. kontroli w aplikacji Elektroniczna 

Książka Placu Zabaw/Siłowni/Streetowrkout/Boisk, do której Zamawiający nada 

Wykonawcy uprawnienia dostępu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 

Umowy. Zamawiający zapewni Wykonawcy instrukcję użytkowania aplikacji 

Elektroniczna Książka Placu Zabaw/Siłowni/Streetowrkout/Boisk. Korzystanie                                 

z aplikacji Elektronicznej Książki Placów Zabaw i Siłowni 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, Zamawiający 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).  

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w trakcie ww. kontroli  

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia, jeśli usługa taka pokrywa                

się z zakresem obowiązków wynikających z Umowy z Zamawiającym.  

W przypadku jeśli usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości nie jest możliwe  

w trakcie wykonywania kontroli, bądź wykracza poza zakres Umowy,  
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Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zabezpieczenia ujawnionych 

nieprawidłowości poprzez wyłączenie danego urządzenia/nawierzchni z użytkowania 

(wyraźne oznakowanie niebezpiecznego elementu taśmą ostrzegawczą blokującą do 

niego dostęp użytkowników placu zabaw/siłowni/streetworkout/boiska)  

oraz odnotowania wykonania tych czynności w  Elektronicznej  Książce danego Placu 

Zabaw/Siłowni/Streetowrkout/Boisk, a także niezwłocznego zawiadomienia 

Zamawiającego o konieczności naprawy sprzętu/usunięcia usterki.       

W przypadku stwierdzenia usterek wymagane jest dodanie w aplikacji zdjęć, z których 

jasno wynika gdzie w danym urządzeniu, nawierzchni czy ogrodzeniu stwierdzono 

usterkę (zdjęcia ze zbliżeniami, na których dokładnie widać usterkę oraz oznakowanie 

na zdjęciach za pomocą strzałek /funkcja dostępna w aplikacji/ uszkodzonych 

elementów). 

Każdy kontrolowany element w przypadku stwierdzenia usterki i/lub wady  

ma zawierać opis usterki dotyczącej danego elementu oraz zalecenia  

pokontrolne dotyczące sposobu ich usunięcia. 

Aplikacja służyła będzie również Wykonawcy do odnotowywania wykonanych 

czynności konserwacyjnych/prac naprawczych i innych istotnych czynności związanych 

z kontrolowanym obiektem.  

4. W ramach prac (objętych umową) Wykonawca zobowiązany będzie również do: 

a) naprawy zamków, wymiany wkładek w zamkach, naprawy/wymiany klamek  

w furtkach wejściowych i bramach wjazdowych na ww. obiekty; 

b) naprawy furtek i bram (np. przyspawania urwanego zawiasu); 

c) dokonywania napraw wyposażenia placów zabaw zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego – tj. przykręcania obluzowanych elementów urządzeń 

wyposażenia placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych i stretworkout, 

przykręcenia urwanych w trakcie użytkowania elementów np. podestu; 

d) wymiany zawiesi w huśtawkach, montażu zakupionych elementów np. huśtawek 

typu Pampers czy bocianie gniazdo, itp.; 

e) montażu tablic, regulaminów itp.; 

f) oczyszczania miejsc pod trampolinami z trawy, liści, zabawek itd. raz na                        

2 tygodnie przez okresie trwania umowy; 

g) okresowych prac konserwatorskich typu przesmarowanie elementów ruchomych, 

zawiasów, kłódek, zamków, zabezpieczenia miejsc objętych korozją; 

h) podjęcia interwencji w maksymalnym czasie 24 godzin od wezwania przez 

Zamawiającego;  

i) jednokrotnym zabezpieczeniu antykorozyjnym wszystkich elementów metalowych 

(dotyczy także spawów) poprzez pomalowanie podkładem i farbą odporną na 

warunki atmosferyczne i promieniowanie UV po wcześniejszym  

poddaniu ich obróbce ściernej/oczyszczeniu/przygotowaniu do malowania 

urządzeń wskazanych przez Zamawiającego; 

j) jednokrotnym pomalowania elementów drewnianych farbą odporną  

na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV po wcześniejszym oczyszczeniu              

i przygotowaniu do malowania urządzeń wskazanych przez Zamawiającego; 

k) montażu/demontażu wraz z utylizacją (w razie potrzeby) ławek parkowych na 

terenie ww. wymienionych obiektów- nie więcej niż 10 szt. 
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2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 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), 

5) protokoły/referencje od innych Zleceniodawców (wraz z przedmiotem zamówienia) 

należytego wykonania usługi obejmującej kontrolę, konserwację i utrzymanie 

urządzeń zabawowych i pozostałego wyposażenia placów zabaw, boisk oraz siłowni 

plenerowych wraz ze strefą streetworkout, świadczonej przez okres min. 2 ostatnich 

lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie)                               

i zrealizowanej łącznie na min. 10 obiektach. 

 

VI.  Miejsce oraz termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie: 

- elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: 

julita.gizinska@poczta.lomianki.pl 

- lub papierowej na adres: 

Urząd Miejski w Łomiankach  

ul. Warszawska 115 pok. 1, 05-092 Łomianki 

Do dnia 17.01.2023 r. do godz. 12.00 

 

VII. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą:  

            Julita Wszelaki- Gizińska, tel. 516 768 747  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz Ofertowy. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn. 

 



 

 

         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 „Kontrola, konserwacja i utrzymanie urządzeń 

zabawowych i pozostałego wyposażenia placów zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych 

wraz ze strefą streetworkout zlokalizowanych na terenie Gminy Łomianki”,  

 

oferuję realizację zamówienia za cenę łączną:  

 

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

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

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

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

Cena oferty brutto: ……………………………zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………...zł 

 

Czyli w rozbiciu miesięcznym: 

cena netto/miesiąc: ………………………………………………………………………..zł 

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



 

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

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

Cena oferty brutto/miesiąc: ……………………………………………………………………zł 

Słownie: ………………………………………………………………………….…………..zł 

1. Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji  12 m-cy. 

2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i w zakresie 

wskazanym zapytaniu ofertowym.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją zapytania ofertowego udostępnioną 

przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.  

4. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa                                   

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji.  

5. Ze strony Wykonawcy realizacje zamówienia koordynować będzie …………………………….      

tel.  …………………………………..., e-mail …………………………………………………… 

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

ofert. 

7. 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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