
 

Stargard 22.03.2022r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 

na Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipnik, Gmina Stargard, powiat stargardzki, w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru 
wykonawców w formie zapytania ofertowego przekazanego do co najmniej trzech wykonawców oraz 
opublikowaniu na stronie internetowej Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 

Inwestycja realizowana w ramach operacji grantowej w ramach poddziałania 19.02. Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego 
PROW na lata 2014-2020. 

I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie "Integracja Lipnika", Lipnik 7/1, 73-110 Lipnik.  

Osoba do kontaktu:   
1. Agnieszka Lenda 504 209 301, agnieszka7l@wp.pl;  
2. Michał Makowski 669 988 887, makowski_michal@wp.pl    
Osoba do kontaktów roboczych w sprawie zapytania:    
3. Monika Kędzierska 91 561 34 27 w godz. 7:30 – 15:30.  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

wykonanie siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z lampą 
solarną, posiadających certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa, w miejscowości Lipnik, gm. Stargard, powiat stargardzki, działka nr 27/20 obręb Lipnik, Gmina 
Stargard.  

 
1. Wykaz urządzeń siłowni zewnętrznej:  
- wyciskanie siedząc + wyciąg górny +praca nożna + orbitrek + pylon czterostanowiskowy; 
- biegacz + wahadło + twister + podciąg nóg + pylon czterostanowiskowy; 
- narciarz + pylon + drabinka; 
- motyl rewers + pylon + trenażer wysoki (urządzenia dla osób niepełnosprawnych); 
- rower treningowy ; 
- ławka żeliwna – 2 sztuki – o długości ok 150 cm; 
- kosz na śmieci; 
- stojak na rowery 5 miejsc; 
- lampa solarna; 
- tablica z regulaminem - tablica informacyjna z regulaminem korzystania z miejsca rekreacji oraz 

z informacją identyfikującą projekt z logotypami, posadowiona w widocznym miejscu. 
 

A. Opis urządzeń siłowni zewnętrznej: 
1) pylon* – główna konstrukcja nośna urządzenia wykonana z dwóch stalowych rur ocynkowanych 

ogniowo i dwukrotnie malowanych proszkowo o średnicach min. 90 mm +/- 2 mm, grubość ścianek 
nie mniejszej niż 3 mm, wysokość pylonu wynosi min. 200 cm +/- 3 cm (w tym minimum 170 cm +/- 3 
cm od podłoża), pomiędzy rurami zamocowana jest tablica z instrukcją oraz górny i dolny moduł 
z otworami, służący do zamocowania urządzeń; 

2) słup* – element, do którego mocowane są urządzenia - stalowa rura o średnicy min. 90 mm +/- 2 mm 
lub słup stalowy o wym. 150 x 150 mm ocynkowany ogniowo i dwukrotnie malowany proszkowo. 
Urządzenia do modułu mocowane za pomocą śrub. 
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*dopuszcza się również, aby elementy stalowe zostały pokryte podkładem wysokocynowym. 

3) urządzenia – wymagania: 
a) siedziska, oparcia, platformy, podesty – wykonane ze stali lub z wysokiej jakości tworzywa sztucznego 

odpornego na polskie warunki atmosferyczne, 
b) podesty (tzw. stopki, stopnice) – wykonane w wersji antypoślizgowej – ze stali ocynkowanej z 

warstwą gumowaną lub z aluminium ryflowanego, 
c) śruby łączeniowe z gwintem metrycznym ze stali nierdzewnej, nakrętki kołpakowe zabezpieczające 

przed odkręceniem, 
d) w przegubach – łożyska kulkowe bezobsługowe, zamknięte, 
e) elementy metalowe urządzeń – ocynkowane dla zapewnienia najlepszej ochrony antykorozyjnej, 
f) farby – do użytku zewnętrznego o wysokiej odporności na działanie promieni UV (nie blaknące), 

o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, 
g) konstrukcja ma zapewniać maksymalną, możliwą do osiągnięcia trwałość i odporność na akty 

wandalizmu, 
h) maksymalne obciążenie, które urządzenia powinny przenosić – min. 120 kg. 

 
B. Na urządzeniu siłowni zewnętrznej muszą być umieszczone w sposób trwały, malowane proszkowo 

(niedopuszczalne są naklejki) i wyraźnie rozpoznawalne, następujące informacje: 
a) instrukcje obsługi i sposób wykonywania ćwiczeń wraz z odpowiednimi piktogramami, 
b) główne funkcje urządzenia, 
c) zagrożenia, 
d) maksymalna dopuszczalna masa ciała użytkownika, 
e) informacja, że siłownia przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 14 lat i o wzroście minimum 1,4 

m, 
f) nazwę i adres producenta lub dystrybutora, identyfikację urządzenia i rok produkcji, 
g) numer i datę aktualnie obwiązującej normy, 
h) oznaczenie poziomu gruntu. 
 
C. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz 
posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać 
ziemią.  

D. Połączenie słupków ramy nośnej w fundamencie musi być wykonane jako śrubowe lub w inny sposób 
zachowując niezbędną sztywność. Fundament z betonu B30/B25. 

E. Sprzęt do użytku publicznego zgodnie z PN-EN ISO 20957-1:2014-02. 
F. Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia i wyposażenie były wysokiej 

jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie 
wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i 
doświadczeniem Wykonawcy, w tym wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny 
pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne 
przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się 
stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, przy 
doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów. 

G. Urządzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne. 
H. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy urządzeń i technologicznych rozwiązań systemowych 

należy traktować jako przykładowe z nazwami potocznie przyjętymi. Oznacza to, że Wykonawca 
może zaoferować własne urządzenia zgodne ze swoją ofertą handlową (nazwa, zabezpieczenia) z 
zastrzeżeniem, że urządzenia te będą spełniać zakładane funkcje i być o standardzie co najmniej 
takim samym lub wyższym od opisanych wyżej oraz muszą być zgodne z wszelkimi przepisami prawa. 



 

I. Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą potwierdzać zgodność z polskimi normami PN-EN 
16630:2015-06. 

 
2. Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i zamontuje zamawiany 

przedmiot zamówienia w ramach oferowanej usługi. Wykonawca odpowiada za dostarczane artykuły w 
czasie transportu i montażu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody 
i jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia.  
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez 
wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.  
 

4. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:  

− są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające użycie, a wady i uszkodzenia te nie powstały 
z winy zamawiającego, 

− nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w przedmiocie zamówienia,  

− dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 
parametrów jakościowych  

wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.  
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM 
1. Ofertę może złożyć wykonawca, który:  
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,  
b) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania zamówienia,  
c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
d) wykona przedmiot zamówienia w terminie,  
e) rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym przekazaniu 
przedmiotu zamówienia.  
Sposób zapłaty: przelew w ciągu 7 dni po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia. 
f) przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym, 
a Wykonawcą,  
g) udzieli gwarancji na wykonaną usługę: minimum 12 miesięcy, a na poszczególne elementy urządzenia: 
wg zaleceń producenta.  
Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru 
robót.  
2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone 
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem 
komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania 
braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji.  
 

IV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał. nr 1). 
2. Oferta powinna być:  
a) opatrzona pieczątką firmową,  
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,  
d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,  
e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,  



 

f) zawierać wszystkie wymagane załączniki, w tym wizualizację urządzeń siłowni zewnętrznej wraz 
z informacją o posiadanych certyfikatach.  

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
integracjalipnika@gmail.com do dnia 31.03.2022 r. do godz. 24:00. 
2. Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, 
które nie są do tego upoważnione, nie będą rozpatrywane.  
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  

 
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  nie później niż do 15.06.2022 r. 

 
VII. OCENA OFERTY  

Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

1. Cena brutto, przy czym będą brane pod uwagę materiały z których będą wykonane urządzenia 
spełniające opis przedmiotu – 100% oceny. 

2. W przypadku identycznych cen pod uwagę będzie brany termin realizacji. 
3. Preferowany jest jak najkrótszy termin realizacji zamówienia. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia „Integracja Lipnika” do 
złożenia Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym 
czasie bez podania przyczyny. Ewentualne zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą 
konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał uprawnienie do wzywania wykonawców w sprawie 
wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienia niezłożonych lub niewłaściwie złożonych 
dokumentów. 

3. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w przypadku: 
1) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na 

realizację zamówienia, 
2) gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 
3) w innych przypadkach gdy kontynuowanie postępowanie nie będzie uzasadnione. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Projekt.  
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