
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina – Turza 

 
Zapytanie ofertowe 

Budowa placu zabaw -sprzedaż, dowóz i montaż urządzeń placu zabaw oraz 
naniesienie ich na mapie do celów projektowych. 

 
Opis przedmiotu zamówienia :  
1. Karuzela tarczowa metalowa malowana proszkowo z siedzeniami wykonanymi z 
trwałego i odpornego na zmienne warunki atmosferyczne tworzywa HDPE. Napędzana siłą 
rąk za pomocą wbudowanej kierownicy. Tarcza karuzeli o podłożu antypoślizgowym 
wykonanym z ocynkowanej blachy perforowanej. Wszystkie łączniki, łby śrub, nakrętki mają 
być pochowane.  
Minimalne wymiary: wysokość: 80 cm, szerokość: 150 cm, długość: 150 cm. Strefa 
bezpieczeństwa min. koło średnicy 550 cm  
Przykładowe zdjęcie przedmiotu: 

 

 
 2. Huśtawka bocianie gniazdo duża, konstrukcja metalowa malowana proszkowo. 
Bocianie gniazdo - siedzisko owalne min. Wymiary 130 x 100 cm Wszystkie łączniki, łby 
śrub, nakrętki mają być pochowane. Minimalne wymiary: wysokość: 230 cm, szerokość: 220 
cm, długość: 340 cm. Strefa bezpieczeństwa min. 700 x 340 550 cm  
Przykładowe zdjęcie przedmiotu: 

 

 
 
 



 
 3. Auto stacjonarne.  
Podest wykonany z kantówki 80 x 50 mm oraz desek o grubości 32 mm. Drewno 
impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Profil wykonany z tworzywa 
HDPE. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.  
Minimalne wymiary długość 250 cm, szerokość 120 cm, wysokość 90 cm  
Przykładowe zdjęcie przedmiotu: 

 
6. Zestaw zabawowy dwupoziomowy przeznaczony dla młodszych i starszych dzieci z 
dwoma zjeżdżalniami o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo oraz trwałych i 
odpornych na warunki atmosferyczne płyt HDPE. Wszystkie łączniki, łby śrub, nakrętki mają 
być pochowane. Elementy składowe zestawu:  
- schodki z zabudowanymi poręczami (dla młodszych dzieci).  
- pochylnia linowa wspinaczkowa,  
- wieża z dachem 1 sztuka,  
- wieża bez dachu 2 sztuki,  
- most skośny linowy z zabudowanymi bokami,  
- most tubowy – przejście rurowe,  
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej dla młodszych dzieci,  
- zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej wysoka dla starszych dzieci.  
Minimalne wymiary: wysokość: 360 cm, szerokość: 540 cm, długość: 580 cm. Wysokość 
podestu 120 cm. Strefa bezpieczeństwa min. 920 x 840 cm  
Przykładowe zdjęcie przedmiotu: 



 

7. Metalowa ławka z oparciem metalowa malowana proszkowo z siedziskiem wykonanym z 
desek.  
8. Kosz na śmieci metalowy wolnostojący – czerwony.  
9.Tablica regulaminowa – regulamin placu zabaw na plexi. Montaż na płocie lub budynku 


