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Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego 

 

___________________, dnia _____________ 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa / Imię i Nazwisko:  

Adres:  

NIP / REGON:  

Tel. / Fax.:  

e-mail:  

 

2. Przedmiot zamówienia: „BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ PLACÓW ZABAW” w ramach 

projektu współpracy pn. „Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności” realizowanego w ramach 

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą 

działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

3. Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za: 

                                                                                        

1. Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za: 

L.p. Rodzaj urządzenia Jedn. miary Ilość 

1. Huśtawka sprężynowa „skuter” szt. 1 

2. Huśtawka wagowa „ważka” szt. 4 

3. Huśtawka wahadłowa „bocianie gniazdo”   szt. 3 

4. Zestaw zabawowo – sprawnościowy: 

-trap wejściowy z liną, 

- dwie zjeżdżalnie umieszczone na różnych wysokościach, 

- wejście linowe, 

-trap wspinaczkowy znajdujący się w centrum, przez pomost z pasów 

prowadzący do niższej zjeżdżalni, 

szt. 1 
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-gra w kółko i krzyżyk 

  

5. Zestaw zabawowy metalowy, w skład którego wchodzą:  

-wieża bez dachu o szer. 80 cm x 80 cm (wys. podestu 120 cm) – 1 szt., 

-zjeżdżalnia – 1 szt., 

-drabinka wejściowa – 1 szt., 

-trap wejściowy z liną – 1 szt. 

- siatka wspinaczkowa (kratownica) – 1 szt. 

 

 

szt. 2 

6. Karuzela szt. 2 

7. Bujak sprężynowy „krówka” szt. 1 

8. Huśtawka potrójna (zawiesie proste, kubełkowe i bocianie gniazdo)  szt. 1 

9. Huśtawka sprężynowa „konik” szt. 1 

10. Huśtawka sprężynowa „motorek” szt. 1 

11. Zjeżdżalnia szt. 1 

12 Karuzela z siedziskami szt. 1 

13 Sześciobok sprawnościowy „małpi gaj” szt. 1 

14. Zestaw zabawowy metalowy, w skład którego wchodzą: 

- 2 wieże zadaszone  

- 2 zjeżdżalnie metalowe  na różnej wysokości  

- 1 pomost tunelowy (nie drewniany)  

- 1 pomost  linowy  

- 3 drabinki wejściowe  

- zestaw dla dzieci  3+  

 

Szt. 1 

15. dostawa kpl. 1 
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16  montaż kpl. 1 

17 Tablica regulaminowa – konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i 

malowana proszkowa, wykonana ze sklejki wodoodpornej i wydruku 

bezpośrednim na spienionym PCV odpornym na promienie UV. 

Fundamenty: beton klasy min. B2, wymiary: szer. 10 cm; dł. 50 cm, wys. 

180 cm. 

szt. 5 

 

                                                                                                  RAZEM NETTO:  

                                                                                                   VAT (……%):  

                                                                                             RAZEM BRUTTO:  

 

 

 


