
 

 

                                       
           Reguły, dnia 26 lipca 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2021 

 

Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1 lok. IX 05-816 

Michałowice NIP: 5342507756; REGON: 362302746 KRS: 0000571844 zaprasza do składania ofert na realizację 

zamówienia polegającego na: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup  

i instalację  zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

Opis przedmiotu i zakres zapytania: 

Celem operacji jest rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację 
sześciu zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica. Projekt realizowany jest w ramach typu 
operacji § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie 
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych. Projekt obejmuje zakup sześciu zabawek dla najmłodszych dzieci i doposażenie 
istniejącego i funkcjonującego placu zabaw w miejscowości Wolica na terenie Gminy Nadarzyn działki nr 513, 
514. W ramach projektu zakupione zostaną następujące zabawki: lokomotywa, wagonik, samochód JEEP, 
huśtawka pojedyncza z bocianim gniazdem, domek zabaw, trampolina ziemna. Teren pod operację nie 
wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Jest ogrodzony ogrodzeniem metalowym na słupkach  
z cokołem o wysokości 1,5 m. Na terenie projektu znajduje się miejsce na odpady oraz budynek gospodarczy, 
który pełni rolę zaplecza socjalno-sanitarnego. Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej  
i operacja nie jest realizowana na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją 
teren. Teren jest oświetlony. Całość stanowi ogólnodostępny, niekomercyjny kompleks. Projekt nie polega na 
utworzeniu nowego placu zabaw, lecz stanowi jedynie doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe zabawki. 
Nie mają zatem do projektu zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odnoszące 
się do placy zabaw dla dzieci. Wnioskodawca (LGD) posiada tytuł prawny do nieruchomości, na których 
realizowana ma być ta operacja. Należy wykonać instalację urządzeń zabawowych przystosowanych dla dzieci 
- zestaw 6 szt.  W skład zestawu wchodzą:  lokomotywa, wagonik, samochód JEEP, huśtawka pojedyncza  
z bocianim gniazdem, domek zabaw, trampolina ziemna. Urządzenia i ich lokalizacja musi spełniać wymogi 
normy Wymagany i dopuszczalny jest tylko certyfikat dla urządzeń. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na 
okres minimum 36 miesięcy.  

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

Lp. Nazwa zadania Jedn. 

miary 

liczba Uzasadnienie/Uwagi Źródło ceny i marka, typ lub 

rodzaj Parametr(y) charakteryzujące(y) 

przedmiot 

1. 

dostawa urządzenia 
zabawkowego - lokomotywa 

 
komplet 1 

Wydatek oszacowany  zgodnie z ofertą cenową 

nr OFE 1625/20 stanowiącą załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy. W ofercie zostały zawarte 

parametry charakteryzujące przedmiot tj. 

Wymiary: 94 x 196 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 394 x 496 cm 
Wysokość całkowita: 147 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 75 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 



 

 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

2. 

dostawa urządzenia 

zabawkowego - wagonik 
komplet 1 

Wydatek oszacowany  zgodnie z ofertą cenową 

nr OFE 1625/20 stanowiącą załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy. W ofercie zostały zawarte 

parametry charakteryzujące przedmiot tj. 

Wymiary: 87 x 128 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 387 x 428 cm 
Wysokość całkowita: 72 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 55 cm 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

3. 

dostawa urządzenia 

zabawkowego - samochód 

JEEP 

komplet 1 

Wydatek oszacowany  zgodnie z ofertą cenową 

nr OFE 1625/20 stanowiącą załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy. W ofercie zostały zawarte 

parametry charakteryzujące przedmiot tj. 

Wymiary: 72 x 165 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 372 x 465 cm 
Wysokość całkowita: 130 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 80 cm 
Największy element: cały produkt (180 cm) 
Najcięższy element: 95 kg 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK 
Przedział wiekowy: 1 – 12 

4 

dostawa urządzenia 

zabawkowego - huśtawka 

pojedyńcza z bocianim 

gniazdem 

komplet 1 

Wydatek oszacowany  zgodnie z ofertą cenową 

nr OFE 1625/20 stanowiącą załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy. W ofercie zostały zawarte 

parametry charakteryzujące przedmiot tj. 

Wymiary: 197 x 296 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 750 x 235 cm 
Wysokość całkowita: 251 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 133 cm 
Największy element: Słup (250 cm) 
Najcięższy element: 15 kg 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK 
Przedział wiekowy: 3 - 12 

5 

dostawa urządzenia 

zabawkowego - domek zabaw 

 

komplet 

1 Wydatek oszacowany  zgodnie z ofertą cenową 

nr OFE 1625/20 stanowiącą załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy. W ofercie zostały zawarte 

parametry charakteryzujące przedmiot tj. 

Wymiary: 215 x 153 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 515 x 453 cm 
Wysokość całkowita: 195 cm 
Wysokość swobodnego upadku: 77 cm 



 

 

Największy element: domek (195 cm) 
Najcięższy element: 65 kg 
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK 
Dostępność części zapasowych: TAK 
Przedział wiekowy: 1 - 8 

6 

dostawa trampoliny ziemnej - 

parkowej 210x210 cm 
komplet 1 

Wydatek oszacowany  zgodnie z ofertą cenową 
nr OFE 1625/20 stanowiącą załącznik do wniosku 
o przyznanie pomocy. W ofercie zostały zawarte 
parametry charakteryzujące przedmiot tj. 
Trampolina na publiczny plac zabaw EN1176. 
Wymiary trampoliny 200 x 200Strefa 
bezpieczeństwa 550 x 550 cm. Wysokość 
swobodnego upadku 90 cm. Produkt zgodny z 
PN-EN 1176-1:2017-12: TAK. Jednoczenie może z 
trampoliny korzystać 1-2 dzieci. Rama 
trampoliny wykonana jest ze stali ocynkowanej. 
Rama pokryta jest bezpieczną nawierzchnią 
poliuretanowo - gumową. Mata do skoku 
wykonana jest z bardzo wytrzymałych lamelek z 
tworzywa sztucznego nawleczonych na stalowe 
linki w otulinie PCV. Sprężyny mocujące 75 sztuk 
rozmieszczone po obwodzie. Ugięcie robocze 20 
+/-3cm. Waga trampoliny 150 kg. Odporna na 
wandalizm. Odporna na warunki atmosferyczne. 
Prosty montaż. Wystarczy osadzić trampolinę w 
wykopanym otworze i zrównać z poziomem. 
Otwór powinien być 0,2cm większy od gabarytu 
trampoliny. Należy też zwrócić uwagę na 
zachowanie poziomu i odpowiedniego drenażu 
gruntu. W środkowej części wykopu należy 
pogłębić dno wykopu 0 10 cm w promieniu ok 40 

7 

montaż urządzeń 

zabawkowych, wykonanie 

niecki montażowej trampoliny 

komplet 1 

Wydatek oszacowany  zgodnie z ofertą cenową 

nr OFE 1625/20 stanowiącą załącznik do wniosku 

o przyznanie pomocy. Oferta powinna 

obejmować zakup, dostawę oraz montaż 

urządzeń. Urządzenia przeznaczone do montażu 

na rodzimym, płaskim, poziomym gruncie 

ziemnym poprzez zalanie płynnym betonem 

słupów urządzeń wpuszczonych w głąb podłoża.  

Termin i miejsce realizacji: 

Gmina Nadarzyn, w miejscowości Wolica działki nr 513, 514. 

Oferta:  

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego, 

w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona pieczątką firmową, powinna posiadać datę sporządzenia oraz 

powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty powinien być dołączony opis doświadczenia oferenta oraz 

wykaz realizowanych projektów przez Wykonawcę jako dowód na posiadanie doświadczenia w realizacji 

podobnych projektów (Portfolio Wykonawcy). Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 



 

 

Kryteriami oceny ofert będą:  

a) cena – 80% 

b) doświadczenie w świadczeniu przedmiotowych usług oraz referencje – 20%.  

Opis sposobu przyznania punktacji: 

Ocena kryterium nr a 

                                          najniższa zaoferowana cena brutto x 80 
Liczba punktów =          …………………………………………. 
                                          cena brutto w badanej ofercie 

Maksymalna liczba punktów: 80 

Ocena kryterium nr b (oceniana jest ilość zrealizowanych zamówień na dostawę i montaż zabawek za kwotę 

min 30 000,00 zł brutto każde) 

                                         

                                        liczba podobnych projektów w badanej ofercie x 20  
Liczba punktów =           ……………………………………………………. 
                                         najwyższa liczba podobnych projektów          

Maksymalna liczba punktów: 20 – 4 zamówienia  

                                                       15 - 3 zamówienia 

                                                       10 - 2 zamówienia 

                                                         5 - 1 zamówienie 

Termin składania ofert:  

Termin składania ofert upływa w dniu: 30 lipca 2021 r., do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura 

Stowarzyszenia). 

Miejsce składania ofert: 

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgd@nadarzyn-raszyn-

michalowice.pl  lub złożyć w Biurze LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, Reguły, ul. Al. Powstańców  

Warszawy 1, lok IX, 05-816 Michałowice. W przypadku wyboru Państwa oferty zostaną Państwo 

poinformowani pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie listem poleconym (tylko w 

sytuacji braku adresu e-mail oferenta). 

Informacje na temat zakresu wykluczenia:  

Wykluczeniu będzie podlegać oferta z zaistnieniem podejrzenia powiązania kapitałowego lub  
osobowego między zamawiającym a oferentem a w szczególności:  

a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej  

b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  

prostej;  

e) pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

Odrzucone też będą oferty których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, złożone przez oferenta, 

który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz złożone po terminie.  

mailto:lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
mailto:lgd@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl


 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert – bez podania 

przyczyny.  

b) ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa jest tylko za zgodą Zamawiającego, wyłącznie w wypadkach 

istnienia nieprzewidzianych okoliczności.  

 

W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 396 z póżn. zm.).  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania 

żadnych zobowiązań wobec stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  nr 13/2021 

_________________________

 Miejscowość, data 

                                                                 FORMULARZ OFERTOWY 

________________________ 

Imię i Nazwisko/ nazwa oferenta 

____________________________ 

adres zamieszkania/ adres siedziby 

 

Oferta dla Lokalnej Grupy Działania „Nadarzyn-Raszyn-Michałowice” na operację pt.: Rozwój kapitału 

społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację  zabawek na placu zabaw dla dzieci w 

miejscowości Wolica  

Oferuję realizację zadania Objętego zapytaniem ofertowym  

w łącznej kwocie:  ____________________________ zł brutto. 

 

Cena obejmuje całość kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi i jest adekwatna do 

przewidywanego czasu pracy nad realizacją usługi oraz posiadanych kwalifikacji i doświadczeniem w pracy  

o podobnym zakresie. Do oferty dołączam opis doświadczenia i/lub referencje na zrealizowanie zamówień 

obejmujących dostawę i montaż zabawek za kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto w  ilości …….. 

Na dostarczone i zamontowane urządzenia udzielam …..miesięcznej gwarancji jakości. 

Oświadczenie oferenta: 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie wymaganiami 

ustawowymi. 

2. Oświadczam, że posiadam ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub 

czynności określonych w niniejszym zapytaniu.  

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  

i techniczny niezbędny do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Deklaruję, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „Formularzu 

ofertowym” są kompletne i prawdziwe. 

6. Upoważniam upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań 

mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do 

wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 

 

____________________________________ 

data i czytelny podpis oferenta 

 



 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 13/2021– Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi dostępu do 

środków publicznych o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

  

  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU ZAKAZOWI DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 O FINANSACH PUBLICZNYCH, 

NA PODSTAWIE PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU 

 

Nazwa i adres Wykonawcy                                (Miejscowość  i data)  

  

  

W związku z planowaną realizacją usługi pt.: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn 

poprzez zakup i instalację  zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica, oświadczam, że nie 

orzeczono wobec mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zm.) na podstawie ustawy z dnia 

15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).   

  

 

      .…………………………      

      (podpis i pieczęć)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 13/2021 - Oświadczenie o niekorzystaniu z innych środków 

publicznych przy realizacji operacji objętej niniejszą umową  

 

   

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEKORZYSTANIU Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZY REALIZACJI 

PRZEDMIOTU UMOWY OBJĘTEGO NINIEJSZĄ UMOWĄ 

         

           (Miejscowość  i data) 

  

Nazwa i adres Wykonawcy   

                        

  

  

W związku z planowaną realizacją zadania dla projektu pt.:  Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy 

Nadarzyn poprzez zakup i instalację  zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica, oświadczam, 

że nie będę korzystał z innych środków publicznych przy realizacji przedmiotu zapytania ofertowego.  

  

 

 

  

 .…………………………    

(podpis i pieczęć)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 13/2021 - Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu 

z ubiegania się o finansowanie  

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O FINANSOWANIE NA 

PODSTAWIE ART. 35 UST. 5 ORAZ UST. 6 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO NR 640/2014 

  

  

 Nazwa i adres Wnioskodawcy         (Miejscowość  i data)  

  

  

  

W związku z planowaną realizacją operacji pt.: Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn 

poprzez zakup i instalację  zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica, oświadczam, iż nie 

podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia 

delegowanego nr 640/2014.  

  

  

        .…………………………       

         (podpis i pieczęć)  

  

 

 


