
Załącznik nr 1 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Podgórzu 

 

II. Opis stanu istniejącego 

Zamawiający dokonał w 2018 r. rozbiórki budynku gospodarczego, który kolidował z 

budową obiektu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. 

 

III. Lokalizacja inwestycji 

Działka nr ewid. 29 obręb 0019 Podgórze Wieś, powiat płocki, województwo 

mazowieckie, Gmina Mała Wieś, miejscowość Podgórze.  

 

IV. Krótki opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Otwartej Strefy w Podgórzu (zakup, dostawa i 

montaż urządzeń), która składać się będzie z siłowni plenerowej oraz strefy relaksu. 

 

Siłownia plenerowa zostanie wyposażona w n/w urządzenia: 

 

1. Biegacz – 1 szt. 

 

 

 

2. Orbitrek 

 

 



3. Wyciskanie + wyciąg – 1 szt. 

 

4. Twister + steper – 1 szt. 

 

 

 

5. Wahadło + odwodziciel – 1 szt. 

 

 
6. Wioślarz 

 

 



Strefa relaksu zostanie wyposażona w n/w urządzenia: 

 

1. Stół do tenisa stołowego – 1 szt. 

 

2. Urządzenie do gry w kółko i krzyżyk – 1 szt.  

 

 

 

3. Ławka z oparciem – 4 szt. 

 

 
4. Kosz na śmieci – 2 szt. 

 

 



 

5. Tablica informacyjna regulaminowa – 1 szt.  

 

 

 

6. Stojak na rowery (czterostanowiskowy) – 1 szt. 

 

 
 

Wykonawca po dostarczeniu w/w urządzeń oraz po zakończeniu montażu zobowiązany 

jest do uporządkowania terenu i zagospodarowania powstałych odpadów. Wszystkie 

zniszczenia powstałe podczas dostawy i montażu będą usuwane przez Wykonawcę na 

jego koszt. 

 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i 

dopuszczenia do stosowania,  

 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy w formie 

papierowej: karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania 

dostarczone urządzenia oraz inne wymagane prawnie dokumenty. 

 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości 

zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, 

konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producentów wymiary. 

Nazwy własne producentów, materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia 

minimalnych wymagań jakościowych. W żaden sposób nie są one wiążące i można 



dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze 

normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame i o takim samym 

przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w przedmiotu zamówienia standardów. Tak 

więc ewentualne posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie 

charakter przykładowy. 

 

Podane w opisach ewentualne nazwy własne produktów/towarów mają jedynie za zadanie 

sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne 

Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem 

spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką 

samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych dla każdego elementu składowego 

niniejszego przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, 

która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od 

rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione przez Zamawiającego, ale jest 

oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku 

zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

udowodnienia zachowania cech określonych przez Zamawiającego rozwiązań/produktów. 

W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów 

i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanym przez Zamawiającego. Z 

porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako 

równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez 

Zamawiającego.  

 

Kolor urządzeń: zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia został określony w załączonej dokumentacji, 

na którą składają się: 

1. Projekt do zgłoszenia budowy obiektu budowlanego – Obiekt małej architektury – 

siłownia plenerowa „Otwarta Strefa Aktywności” oraz rozbiórka budynku 

gospodarczego 

2. Przedmiar robót, który ma charakter pomocniczy do przygotowania oferty. Ze 

względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna 

uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji 

projektowej oraz zapisów zapytania ofertowego.  


