
ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                               
NA REALIZACJĘ MIEJSCA ZABAW W RAMACH PROGRAMU                                   

„RADOSNA SZKOŁA” 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza 

Polskiego w Damnicy składa ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi o wartości 

szacunkowej poniżej równowartości 14.000,-  euro. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą i montażem pomocy 

dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” 

o łącznej wartości 6000,00 zł (słownie: sześć  tysięcy złotych). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Aranżacja miejsc zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  (w tym: ze 

sprzężeniami) zakłada wyznaczenie w nich następujących stref: 

strefę pierwszą – wyposażoną w pomoce dydaktyczne zaspokajające przede wszystkim 

potrzebę ruchu dzieci; 

strefę drugą – wyposażoną w pomoce dydaktyczne rozwijające potrzeby edukacyjne dzieci z 

niepełnosprawnością intelektualną  i usprawniające ich umiejętności w zakresie małej 

motoryki, ale umożliwiającą również relaks i rozwijanie indywidualnych zainteresowań. 

 

Wyposażenie strefy pierwszej w kwocie 4.700,00 zl: atrakcyjne, miękkie elementy 

(minimum; 2 duże komplety kształtek, 2 materace) umożliwiające ćwiczenia ruchowe oraz 

gry i zabawy angażujące fizyczność dziecka, a tym samym wpływające pozytywnie na jego 

rozwój – kształtowanie psychomotoryki, pamięci, charakteru i umiejętności społecznych, 

rozwijanie orientacji przestrzennej i koncentracji w sposób przyjazny dziecku. 

 

Wyposażenie strefy drugiej  w kwocie 1.300,00 zł: duże układanki, klocki,  gry  angażujące 

myślenie logiczne, z wykorzystaniem zabawy, a także w sposób umożliwiający kształtowanie 

dziecięcych uzdolnień: plastycznych, konstrukcyjnych, muzycznych czy tanecznych, miękkie 

materace, pochylniach lub pufach umożliwiające wypoczynek. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

5. Wszystkie elementy wyposażenia miejsc zabaw dla dzieci, wykonane z pianki (pokrytej 

kolorowymi, łatwymi do zmywania tkaninami), z drewna lub z innych materiałów – winny 

posiadać stosowne certyfikaty bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w kontakcie z 

dziećmi. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30  listopada 2012 r. 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY                                                                                                           

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  nazwę i adres oferenta, numer telefonu, opis 

nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (brutto), 

termin ważności oferty. 

http://www.sp35.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne/305-zapytanie-ofertowe-na-realizacje-miejsca-zabaw-w-ramach-programu-radosna-szkola
http://www.sp35.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne/305-zapytanie-ofertowe-na-realizacje-miejsca-zabaw-w-ramach-programu-radosna-szkola
http://www.sp35.szczecin.pl/index.php/zamowienia-publiczne/305-zapytanie-ofertowe-na-realizacje-miejsca-zabaw-w-ramach-programu-radosna-szkola


1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres; 

oswdamnica@wp.pl  lub też dostarczona osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub 

innych kurierów na adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Marynarza Polskiego, ul. Korczaka 1,  76 - 231 Damnica do dnia                                 

25  października 2012r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców 

wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  29 października 2012r. a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej placówki pod adresem: 

http://www.oswdamnica.edu.pl  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą 

ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, których oferty nie zostaną 

wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Szkoły Podstawowej Nr 2 przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy z tytułu 

przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza 

Polskiego w Damnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru wykonawcy bez podania 

przyczyn. 
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