
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
 
 

Budowa placu zabaw w Bielawie os.XXV-lecia 14-15-20 
 
 

1. Zamawiający:  
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie 
Os.Włókniarzy 1 
58-260 Bielawa 
Tel. 748 334 579 
Mail: sekretariat@smbielawa.pl 
 

2. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa placu zabaw w Bielawie”. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w Bielawie o łącznej powierzchni 
ok.1500 m2 wraz z wyposażeniem. Teren placu zabaw jest rozdzielony chodnikiem na dwie 
części: plac zabaw dla małych dzieci o powierzchni ok.350 m2 oraz plac zabaw i rekreacji dla 
dzieci starszych o powierzchni ok. 1150 m2. 

 
Szkic wymiarów i lokalizacji placu zabaw: 
 

 



Plac zabaw dla małych dzieci powinien składać się co najmniej z jednego urządzenia 
zabawowego ze zjeżdżalnią, piaskownicy, huśtawek wagowych, sprężynowych itp. oraz 
elementów uzupełniających typu ławki, tablica z regulaminem, kosze na śmieci. 

Plac zabaw dla starszych dzieci powinien składać się z elementów stanowiących jedną 
linię projektową obejmującą centralny obiekt uzupełniony elementami rekreacyjno-
zabawowymi np.trampolinki chodnikowe, a ponadto ok.2-3 uzupełniające elementy siłowe. 
Nie są to wymogi bezwzględne, a jedynie sugestie do ewentualnego wykorzystania przy 
opracowywaniu koncepcji.  

W zakres zamówienia nie wchodzi: 

- demontaż i utylizacja istniejących urządzeń zabawowych, 
- przygotowanie terenu (korytowanie, montaż mat przerostowych – jeżeli projekt je 

przewiduje) 
- ogrodzenie placów zabaw 
 
4. Termin wykonania zamówienia – do dnia 31 lipca 2021 roku 

 
5. Wymagane dokumenty. 

 
Oferta powinna zawierać: 
- koncepcję zagospodarowania placu zabaw, 
- cenę za realizację zadania w rozbiciu na mały i duży plac zabaw, 
- listę referencyjnych dotychczasowych realizacji 
 

6. Miejsce oraz termin składania ofert 
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 
Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferta powinna 
zostać zaszyfrowana, a hasło do odszyfrowania oferty powinno zostać przekazane 
osobnym mailem najpóźniej w dniu  
 

7. Kryteria oceny oferty 
 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się przedstawioną koncepcją 
zagospodarowania placu zabaw oraz ceną ofertową. Waga obydwu kryteriów – 50 
pkt. 
 

8. Termin otwarcia ofert 
 
Otwarcie ofert nastąpi 4 maja 2021 roku o godzinie 1000 w siedzibie zamawiającego. 

 
 

Zatwierdzono 16 kwietnia 2021 
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