
 

 
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE O SZACOWANIE NR 11 

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej zwraca się z prośbą o pomoc                    

w oszacowaniu wartości zamówienia na usługi   na terenie powiatu bytowskiego  w ramach realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez podanie ceny usługi. 

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie o cenę nie wiąże się z koniecznością złożenia przez Państwa 

oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe.  

Odpowiedź na załączonym formularzu prosimy o przesłanie do dnia 14 września 2018 r. na adres 

mailowy katarzyna.gonia@zhp.net.pl 

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania                  

o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne                       

z udzieleniem zamówienia przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Gdańskiej (nie 

rodzi skutków  w postaci zawarcia umowy). 

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc 

 

Katarzyna Gonia 

Projekt Ku   Gwiazdom  

 

Załącznik 

Zapytanie o szacowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ZAPYTANIE O SZACOWANIE NR 11 

Przedmiotem szacowania jest  usługa:  wynajmu wraz z obsługą i transportem urządzeń 

rekreacyjnych na 8 festynów. 

Termin pierwszej realizacji:   22 września 2018  r. w Bytowie 

Kolejne 7 terminów będzie określone sukcesywnie  do 29 lutego 2020 r. 

Miejsce realizacji: powiat bytowski 

W ramach usługi oczekujemy: 

1. Wynajęcia na festyn dwóch urządzeń rekreacyjnych (typu dmuchawców – zjeżdżalnie; zamki 

do skakania) : jeden dla młodszych (mała zjeżdżalnia lub zamek do skakania) o wymiarach ok 

6mx5mx4m  i jeden dla starszych dzieci (duża zjeżdżalnia)   o wymiarach ok. 10mx8mx7m -  

2. Pierwszy Festyn odbędzie się 22 września 2018 r. od godziny 10:00 do 13:00 na stadionie 

przy MOSiR w Bytowie. (pozostałe terminy będą określane sukcesywnie do 29 lutego       

2020 r.) 

3. Obsługi w/w urządzeń rekreacyjnych  przez doświadczonego animatora. 

4. Zapewnienia osobom korzystającym z urządzeń rekreacyjnych warunków bezpieczeństwa. 

5. Posiadania dla w/w  urządzeń rekreacyjnych odpowiednich atestów oraz certyfikatów 

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi Normami bezpieczeństwa, w szczególności 

dotyczącymi: 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie w tym: 

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie 

obudowany sprzęt do zabaw. 

PN-EN 14960:2014-02 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa                  

i metody badań 

(jeśli dotyczy) 

6. Transport urządzeń rekreacyjnych na  wskazany adres w Bytowie w dniu festynu                       

tj. 22 września br.  (w przypadku pierwszej realizacji, pozostałe lokalizacje będą w powiecie 

bytowskim) 

7. Zleceniobiorca odpowiada za stan techniczny urządzeń rekreacyjnych orz nadzór nad 

bawiącymi się osobami. 

8. Urządzenia muszą być w pełni gotowe do zabawy na 30 minut przed rozpoczęciem imprezy. 

9. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC. 

Zleceniodawca zapewni dostęp do źródła prądu na czas montażu demontażu oraz imprezy. 

 



 

 
 

 

 

Zleceniodawca zapewnia dostęp do źródła prądu na czas montażu demontażu urządzeń oraz podczas 

całej imprezy. 

Zleceniobiorca będzie posiadać sprzęt  niezbędny do podłączenia się prądu. 

Proponowana cena szacowania zamówienia  

Cena  
Kwota 
netto………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

Cena 
Kwota  
brutto………………………..PLN(słownie:………………………………………………………………złotych). 

 

 

 

Miejscowość data        Podpis pieczęć  


