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Załącznik nr1 

 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem zewnętrznego zestawu zabawowo- 
sprawnościowego dla dzieci w ośrodku dla cudzoziemców: 

 

1. Specyfikacja techniczna: 

 Zestaw zabawowo - sprawnościowy powinien składać się co najmniej z 
następujących elementów: 

- zjeżdżalnia; 

- mini ścianka wspinaczkowa; 

- drabinki. 

 Wysokość: 2 m – 2,5 m. 

 Szerokość: 2,5 m – 4 m. 

 Długość: 3 m – 4 m. 

 Wysokość swobodnego upadku zjeżdżalni: co najmniej 120 cm. 

 Obszar bezpiecznej obwiedni: co najmniej 6 m x 6 m. 

 Głębokość posadowienia: 50 cm. 

 Kolor: co najmniej trzy różne kolory zastosowane w zestawie. 

 Tworzywo głównych elementów stelażowych: metal 

 Spełnienie normy bezpieczeństwa PN-EN 1176 

Ilość: 1 zestaw  

Gwarancja: 24 miesiące 

 

Dostarczony zestaw zabawowo- sprawnościowy musi być pełnowartościowy i fabrycznie 
nowy. 

Dostarczony zestaw zabawowo- sprawnościowy musi spełniać wymagania wynikające  
z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju sprzętu.  

Termin dostawy – do 14 grudnia 2018 roku.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem  
o dokładnym terminie dostawy i montażu – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz 
mailowo na adres fundusze@udsc.gov.pl. 
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Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych 
rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. 
Cena musi zawierać koszt transportu, rozładunku i montażu do Ośrodka dla Cudzoziemców 
w Czerwonym Borze  (Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża), tel.: 86 215 35 34 w godzinach od 
08:00 do 16:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie 30 dni od 
podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  

 


