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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
 

 Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. ks. A Janusza 6 tel. 0-32 4755107 zaprasza 

do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  

130 000 zł na realizację zadania p.n.: 

 

„Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej  

przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych” 

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie  remizy OSP przy 

ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych (działka nr 304/2). 

Zakres przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlano-wykonawczym                                        

i przedmiarze robót (urządzenia do wykonania zaznaczono na rys. 2 i 3), który obejmuje: 

1) Roboty przygotowawcze polegające na pracach pomiarowych i rozbiórkowych (demontaż 

istniejących urządzeń, elementów placu zabaw),  

2) Elementy małej architektury – zakup, dostawa i montaż, wraz z wykonaniem fundamentowania: 

stołu do gry w szachy, tablicy z regulaminem, 4 ławek, 2 koszy na śmieci,  

3) Urządzenia placu zabaw – zakup, dostawa i montaż, wraz z wykonaniem fundamentowania: 

zestawu wspinaczkowego, huśtawki metalowej bocianie gniazdo, gry kółko – krzyżyk,  

4) Urządzenia siłowni terenowej – zakup, dostawa i montaż, wraz z wykonaniem fundamentowania 

urządzenia fitnes „narciarz/wahadło”,  

5) Roboty towarzyszące i wykończeniowe polegające na wykonaniu trawników oraz dostawie, 

montażu i posadowieniu lampy solarnej kompletnej wraz z panelem fotowoltaicznym, 

 

Ziemię z wykopów Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie. 

 

W ramach w/w projektu budowlanego wykonano w 2020 r. urządzenia do ćwiczeń 

„wyciskanie/ściąganie” i „biegacz/orbitrek” 

 

Na wykonanie w/w zadania została przyznana pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, dla operacji odpowiadającym warunkom 



 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

przyznania pomocy z zakresu: Budowa, przebudowa obiektów turystycznych / rekreacyjnych objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

 

KODY CPV: 

Kod wiodący: 

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnych powietrzu 

Kod uzupełniający: 

45111200-0 Roboty przygotowawcze 

45212140-9 Elementy małej architektury 

45212130-6 Urządzenia placu zabaw 

45212220-4 Urządzenia siłowni terenowej 

45111000-8 Roboty towarzyszące i wykończeniowe 

 

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych. 

 

Termin realizacji umowy: 01.09.2021 r. 

 

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona będzie na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

- informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Kierownik Referatu IR -  mgr inż. Krzysztof 

Mucha – tel. 32 / 4755106 

- informacje dotyczące postępowania - mgr inż. Natalia Frogowska – tel. 32/ 4755107 

 

Termin składania ofert - do dnia 13.05.2021 r. do godz. 09:30 na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.05.2021 r. o godz. 09:35. 
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