
 

 

 

I-I.7013.4.2022                                                                           Kielce, dnia 02.03.2022 r.  
 

 
 

Zaproszenie 
 

Urząd Miasta Kielce Biuro Inwestycji zaprasza do złożenia oferty na wykonanie placu zabaw  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 
w Kielcach, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67”.   

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Kielce 
Urząd Miasta Kielce Biuro Inwestycji 
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmującego  

w szczególności: 
1) dostawę i montaż następujących urządzeń placu zabaw: 

a) zestaw zabawowy dwuwieżowy – 1 kpl., 
b) zestaw zabawowy mały  jednowieżowy z grą np. kółko- krzyżyk – 1 kpl., 
c) zestaw zabawowy mały  jednowieżowy z liczydłem – 1 kpl., 
d) domek – 1 szt., 
e) labirynt  – 1 kpl., 
zwanych dalej „urządzeniami placu zabaw”, 

2) dostawę i montaż elementów placu zabaw: 
a) ławka z oparciem – 1 szt.,  
b) kosz na śmieci – 1szt., 
c) regulamin placu zabaw – 1 szt., 

3) dostawę i montaż maty przerostowej pod zestawami zabawowymi min. 120 m2, 
4) wykonanie wejścia (pochylnia) na plac zabaw i chodnika  z kostki betonowej (min 20 m2), 
5) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych, poprzez wyrównanie, 

humusowanie i obsianie trawą, 
6) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia, 

określonego w pkt 1-5, umożliwiającej dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, 

7) uzyskanie certyfikatu z kontroli placu zabaw, potwierdzającego jego zgodność z normami, 
przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa placów zabaw lub akredytowaną 
jednostkę inspekcyjną, 

8) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 

Wymagania dotyczące urządzeń/elementów placu zabaw oraz nawierzchni, o których mowa w 
rozdziale II, pkt 1, ppkt 1-4: 
Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. a - Zestaw zabawowy dwuwieżowy zawierający m.in.: 
 wieża - min. 2szt., przykryta dachem dwu lub czterospadowym lub stożkowym wykonanym  z 

płyt HDPE lub LDPE z podestem o wymiarach min. 70 cm x 70 cm, 
 zjeżdżalnia - 2 szt. o wysokości min. 120 cm., 



 

 

 
 wejścia min. 2 szt., w tym: schodki - min. 2 szt.,  
 przejście typu pomost z nieruchomą podłogą i barierkami – 1 szt., 
 zjazd strażacki z rurą ze stali nierdzewnej – 1 szt., 
 balkonik 1 szt. 
 elementy edukacyjne - min. 2 szt. typu:, liczydła, telefon itp., 
Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali ocynkowanej, lub malowanej proszkowo  
lub lakierowanej albo z aluminium, niezawierające ostrych krawędzi 
 i otworów kleszczących. Ścianki/panele, balustrady i elementy ozdobne z HDPE lub LDPE, podesty 
i podłogi antypoślizgowe odporne na warunki atmosferyczne, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej lub tworzywa HDPE lub LDPE, boki z tworzywa HDPE lub LDPE, zabezpieczenia 
słupów konstrukcyjnych oraz wystających elementów np. śrub trwałymi nasadkami. Liny 
polipropylenowe lub stylonowe z rdzeniem stalowym. Wszystkie wejścia, schodki i przejścia muszą 
mieć poręcze, pochwyty lub balustrady wspomagające wchodzenie dzieci i zabezpieczające przed 
upadkiem. Zestaw kotwiony w gruncie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonu 
wylewanego. Wszystkie elementy muszą być odporne na niekorzystne działanie warunków 
atmosferycznych. Zestaw powinien być przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wymiary zestawu -  Dł/ Szer./ Wys. (m):  min.  4,5/4,8 /3,0. 
 
Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. b - Zestaw zabawowy dwuwieżowy (przystosowany dla dzieci                                          
z niepełnosprawnością) zawierający m.in. 
 wieża -  1 szt.,  przykryta dachem dwu lub czterospadowym lub stożkowym wykonanym z płyt 

HDPE lub LDPE, z podestem o wymiarach min. 70 cm x 70 cm,  
 wieża bez daszku – 1 szt. 
 balkonik – 1 szt., 
 wejście min. 3 szt. m.in. :   schodki – 1 szt., wejście typu trap - 1 szt., wejście typu drabinka – 1 

szt.,    
 zjeżdżalnia  - 1 szt. o wysokości min. 60 cm., 
 elementy edukacyjne - min. 2 szt. typu : gra kółko-krzyżyk, liczydła, sklepik, telefon itp., 
Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali ocynkowanej, lub malowanej proszkowo  
lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierające ostrych krawędzi 
 i otworów kleszczących. Ścianki/panele, balustrady i elementy ozdobne z HDPE lub LDPE, podesty 
i podłogi antypoślizgowe odporne na warunki atmosferyczne, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej lub tworzywa HDPE lub LDPE, boki z tworzywa HDPE lub LDPE, zabezpieczenia 
słupów konstrukcyjnych oraz wystających elementów np. śrub trwałymi nasadkami. Wszystkie 
wejścia, schodki i przejścia muszą mieć poręcze, pochwyty lub balustrady wspomagające 
wchodzenie dzieci i zabezpieczające przed upadkiem. Zestaw kotwiony w gruncie za pomocą 
prefabrykatów betonowych lub betonu wylewanego.  
Wszystkie elementy muszą być odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. 
Zestaw powinien być przeznaczony dla małych dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wymiary zestawu  Dł/ Szer./ Wys. (m): min.  2,4 / 3,0 /2,4. 
 
Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. c - Zestaw zabawowy mały (przystosowany dla dzieci                                          
z niepełnosprawnością): będzie zawierał   
 wieża - min. 1 szt., przykryta dachem dwu lub czterospadowym lub stożkowym wykonanym      

z płyt HDPE lub LDPE, z podestem o wymiarach min. 70 cm x 70 cm, 
 zjeżdżalnia mała - 1 szt. o wysokości min. 60 cm.  
 Panele edukacyjne - min. 2 szt. typu: gra kółko-krzyżyk, liczydła, sklepik, telefon itp., 
 wejście min. 1 szt. – schodki, 



 

 

 
 balkonik, 
 
Elementy konstrukcyjne zestawu wykonane ze stali ocynkowanej, lub malowanej proszkowo  
lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierające ostrych krawędzi 
 i otworów kleszczących. Ścianki/panele, balustrady i elementy ozdobne z HDPE lub LDPE, podesty 
i podłogi antypoślizgowe odporne na warunki atmosferyczne, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej lub tworzywa HDPE lub LDPE, boki z tworzywa HDPE lub LDPE, zabezpieczenia 
słupów konstrukcyjnych oraz wystających elementów np. śrub trwałymi nasadkami. Wszystkie 
wejścia, schodki i przejścia muszą mieć poręcze, pochwyty lub balustrady wspomagające 
wchodzenie dzieci i zabezpieczające przed upadkiem. Zestaw kotwiony w gruncie za pomocą 
prefabrykatów betonowych lub betonu wylewanego.  
Wszystkie elementy muszą być odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. 
Zestaw powinien być przeznaczony dla małych dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wymiary zestawu Dł/ Szer./ Wys. (m):  min. 2,6 / 2,20 /2,5. 
 

 Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. d - Domek: 
 domek przykryty dachem dwu lub czterospadowym lub stożkowym wykonanym z płyt HDPE 

lub LDPE, 
 elementy edukacyjne - min. 6 szt. typu: gra kółko-krzyżyk, zegar, liczydła, sklepik, telefon, 

tablica do rysowania  itp., 
 podłoga 
Elementy konstrukcyjne domku wykonane ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo  
lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierające ostrych krawędzi 
i otworów kleszczących. Ściany i dach wykonane z tworzywa HDPE, LDPD  
lub HPL. Zabezpieczenia słupów konstrukcyjnych oraz wystających elementów np. śrubami  
z trwałymi nasadkami. Wszystkie elementy muszą być odporne na niekorzystne działanie 
warunków atmosferycznych. Konstrukcja domku kotwiona w gruncie za pomocą prefabrykatów 
betonowych lub betonu wylewanego. Domek powinien być przeznaczony dla małych dzieci            
w wieku przedszkolnym. 
 

   Ad. pkt 1 ppkt 1 lit. e – Labirynt (przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnością) :  
Elementy konstrukcyjne labiryntu wykonane ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo  
lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierające ostrych krawędzi 
i otworów kleszczących. Przęsła minimum 16 sztuk w postaci różnych paneli edukacyjnych. Ściany  
wykonane z tworzywa HDPE, LDPD lub HPL. Zabezpieczenia słupów konstrukcyjnych oraz 
wystających elementów np. śrubami z trwałymi nasadkami. Wszystkie elementy muszą być 
odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Konstrukcja kotwiona                    
w gruncie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonu wylewanego. Labirynt powinien być 
przeznaczony dla małych dzieci w wieku przedszkolnym. 
Wymiary Dł/ Szer. (m):  min. 3,6 / 3,8 . 

 

   Ad. pkt 1 ppkt 2 lit. a - Ławka z oparciem:  
Ławka stalowo-drewniana z oparciem i podłokietnikami. Elementy konstrukcyjne wykonane  
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej. Elementy 
drewniane z drewna liściastego, zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych oraz zaimpregnowane środkiem antygrzybicznym lub z elementów 
kompozytowych, HDPE, LDPE lub HPL w formie deseczek. Ławka montowana trwale do podłoża. 



 

 

 

 

 

Ad. pkt 1 ppkt 2 lit. b - Kosz na śmieci: 
Elementy konstrukcyjne: rura stalowa, blacha stalowa perforowana, aluminium (kopuła/daszek). 
Pojemność min. 35 litrów z dodatkowym wkładem ocynkowanym. Elementy konstrukcyjne 
ocynkowane, malowane proszkowo. Opróżnianie kosza poprzez obrót pojemnika. Kosz 
montowany trwale do podłoża.  

Ad. pkt 1 ppkt 2 lit. c - Regulamin placu zabaw:  
Konstrukcja tablicy regulaminowej wykonana ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo  
lub lakierowanej albo ze stali nierdzewnej lub z aluminium, niezawierające ostrych krawędzi  
i otworów kleszczących. Tablica powinna zawierać instrukcję korzystania z urządzeń, telefony 
alarmowe i miejsce na uzupełnienie danych administratora/zarządcy obiektu.  Tablica powinna 
zawierać także logo budżetu obywatelskiego. Wszystkie elementy muszą być odporne na 
niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Regulamin kotwiony  
w gruncie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonu wylewanego. 

Ad. pkt 1 ppkt 3 - Wymogi dotyczące maty przerostowej: 
Pod zestawy zabawowe, w strefach bezpieczeństwa tych urządzeń zastosować maty przerostowe      
w ilości minimum 120 m2, a następnie teren obsiać trawą odporną na intensywne użytkowanie. 
Maty przerostowe muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177 oraz atest PZH.  
Ponadto powinny być odporne na szkodliwe działanie promieni UV, warunki atmosferyczne  
oraz być antypoślizgowe i odporne na ścieranie. Grubość nawierzchni powinna amortyzować 
upadek dziecka z wysokości min. 1,5 m z zastrzeżeniem, iż dla urządzeń o wysokości upadku 
większej niż 1,5 m jej grubość należy dostosować do maksymalnej wysokości upadku z urządzenia, 
pod którym ją zastosowano.  
Różnica pomiędzy terenem otaczającym, a nawierzchnią powinna umożliwiać swobodne 
korzystanie przez dzieci w wieku przedszkolnym.  
 

Ad. pkt 1 ppkt 4  - Wejście (pochylnia) na plac zabaw i chodnik z kostki betonowej niefazowanej 
wraz z podbudową (standardy dla niepełnosprawnych): 
Ze względu na umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych zakłada się wykonanie wejścia 
(pochylni) na teren planowanego placu zabaw z istniejącego chodnika oraz wykonanie nowego 
chodnika z kostki betonowej 6 cm. Niefazowanej przylegającej do siebie, w kolorze szarym 
zakończonej obrzeżami betonowymi. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5 gr. Min 15 cm., podsypka cementowo-piaskowa min. 3 cm.  Planowany chodnik ma stanowić 
dojście i dojazd osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich do urządzeń placu zabaw. 
Szerokość projektowanego chodnika powinna być zgodna z normami oraz standardami dla osób 
dla niepełnosprawnych. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę możliwość skrętu i 
zawracania wózków inwalidzkich. 
Przyjęto do wykonania minimalną powierzchnię z kostki 20 m2.  
 

Ad. pkt 1 ppkt 5  - Odtworzenie nawierzchni: 
Teren, po przeprowadzonych robotach budowlanych należy doprowadzić do stanu pierwotnego 
poprzez usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, humusowanie i obsianie trawą. Występujące 
nierówności i zagłębienia należy rozplantować i wyrównać.  

 



 

 

Ad. pkt 1 ppkt 6 – Prace projektowe: 

W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować projekt zagospodarowania terenu placu 
zabaw wyposażonego w urządzenia określone w rozdziale II pkt 1 ppkt 1-4  w sposób nie  

 

zmieniający warunków p.poż. Przedszkola Samorządowego  nr  5.  Należy także zaprojektować 
wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zestawami zabawowymi  o łącznej powierzchni minimum  

120 m2.  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na 
własny koszt niezbędnych map i uzgodnień do wykonania projektu zagospodarowania terenu. 

Zastosowane rozwiązania architektoniczne, techniczne oraz komunikacyjne mają zapewnić 
wysokie walory funkcjonalne i estetyczne obiektu. Kolory wyraziste i intensywne. 

Kolorystykę poszczególnych urządzeń placu zabaw należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu            
i zamawiającym.  

UWAGI: 
Wszystkie urządzenia zabawowe, stanowiące wyposażenie placu zabaw powinny posiadać 
certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z normami  PE-EN 1176,  PE-EN 1177 oraz spełniać warunki tych 
norm . 
 
Plac zabaw zlokalizowany będzie  na działkach 875/2, 875/1, 894/127 w obrębie 0007.  
 
Uzgodniono z użytkownikiem usytuowanie placu zabaw w północno-wschodniej części działki. 
Istniejące piaskownice 2 szt. oraz drewniane huśtawki – 3 szt.  w rejonie budynku przedszkola 
pozostają bez zmian.    
 
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac określa wzór umowy o wykonanie robót 
budowlanych dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Biuro 
Inwestycji, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 204, w godz. 7.30-15.30. Wszelkich informacji 
udziela Pan Arkadiusz Słoń - tel. 41 36 76 601, email:  arkadiusz.slon@um.kielce.pl  

III. Termin wykonania zamówienia: 
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się:  
1) na opracowanie dokumentacji projektowej o której mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 6  

- w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 
2) na wykonanie placu zabaw z montażem elementów określonych w rozdziale II pkt 1 ppkt 1-5,  

oraz uzyskanie certyfikatu z kontroli placu zabaw, o którym mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 7, 
wraz z inwentaryzacją geodezyjną o której mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 8 -  w terminie 75 
dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy  przez Zamawiającego, 
dokonanego po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia organu 
administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robót budowlanych lub upływu przewidzianego prawem terminu na wniesienie 
sprzeciwu do zgłoszenia. 

IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.  

1. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1) Cena oferty jest ceną ryczałtową neto (bez podatku VAT) oraz cena brutto ( z podatkiem 

VAT) za realizację całego zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami 
zawartymi w zaproszeniu. 



 

 

2) W ofercie należy podać cenę netto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc  
po przecinku. Do porównania cen złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 
cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale II  
z zastrzeżeniem, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3, 4.  
 
Ponadto w ofercie należy podać ceny brutto poszczególnych urządzeń/elementów placu 
zabaw określonych w rozdziale II pkt. 1 ppkt 1 lit a ÷ e oraz ppkt 2 lit. a ÷ c, cenę  brutto  
maty przerostowej o której mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 3, cenę brutto netto 
wykonania wejścia (pochylni) na plac zabaw i chodnika z kostki betonowej określonego 
w rozdziale II pkt 1 ppkt 4, cenę  brutto odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych 
robotach budowlanych określonego w rozdziale II pkt 1 ppkt 5, cenę brutto za 
opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdziale II pkt 1 ppkt 6, cenę 
brutto za uzyskane certyfikatu z kontroli placu zabaw   o którym mowa w rozdziale II pkt 
1 ppkt 7, oraz cenę brutto inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  o której mowa w 
rozdziale II pkt 1 ppkt 8. 

 
W przypadku gdy Zamawiający zrezygnuje z zakupu, dostawy i montażu wybranych 
urządzeń przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę cena netto za realizację całego 
zamówienia obniżona o wartość urządzeń z zakupu, dostawy i montażu, z których 
Zamawiający zrezygnował. 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z otrzymanego zaproszenia, jak również w nim nie ujęte,  
a bez których nie można wykonać zamówienia.  

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania 
informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia 
umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowaniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane,  
ale konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący 
przykładowo: niekorzystne warunki gruntowo-wodne, atmosferyczne; opracowania 
dokumentacji projektowej, koszty robót przygotowawczych, zachowania czystości  
dróg publicznych, zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, 
wykonania robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu,  
m.in. karczowania istniejących pni drzew, zapewnienia dojazdu do budowy, zapewnienia 
zaplecza budowy, uporządkowania terenu po robotach, w tym m.in.: wyrównania 
nawierzchni, humusowania, obsiania trawą, opracowania dokumentacji powykonawczej 
wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

3) Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: 
Zamawiający wezwie oferenta, który złożył najniższą cenę do przedłożenia kart 
katalogowe urządzeń i elementów placu zabaw wymienionych w rozdziale II pkt 1, maty 
przerostowej (rozdz. II pkt 1 ppkt 3).  

2. Złożenie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu 

(kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam 
terminu składania ofert. 

3) Opakowanie oferty musi być opatrzone: 



 

 

- adresem Zamawiającego: 
    Urząd Miasta Kielce Biuro Inwestycji 

          ul. Strycharska 6 
              25-659 Kielce 
 
- napisem:   
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu 
Samorządowym nr 5 w Kielcach, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67”.   

 
- adresem Wykonawcy: 

nazwą firmy lub imieniem i nazwiskiem, dokładnym adresem (siedzibą) 
 

V. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, zlokalizowanej w Kielcach przy  
ul. Strycharskiej 6, II piętro pok. 219 - Sekretariat Biura Inwestycji. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.03.2022 r. o godz. 13.00. 

3. Ofert złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.               
                                                                                                               

VI. Opis kryteriów oceny ofert: 

1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
jest: cena  –  100 % 

2. Sposób oceny ofert 
Ilość punktów dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 

                          C min. 
               C =  ------------  x 100 %                              1 % - 1 punkt 
                          C bad. 

gdzie: 
C -  ilość punktów oferty badanej 
C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 
C bad. – cena oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

VII. Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty  
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w złożonych ofertach.  

2. Zamawiający nie rozstrzygnie postępowania w przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian treści zaproszenia przed 
upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej  
za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że może również zrezygnować  
z zakupu, dostawy i montażu wybranego urządzenia/urządzeń lub elementu/elementów 



 

 

placu zabaw. W przedstawionym przypadku, przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę 
cena brutto za realizację całego zamówienia, obniżona o wartość urządzenia/urządzeń  
lub elementu/elementów z zakupu, dostawy i montażu, z którego zrezygnowano. 
 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie  

lub odstąpienia od podpisania umowy - bez podania przyczyny, a także do pozostawienia 
postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty. Z tego tytułu nie przysługuje 
Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu. 

 
VIII. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy  

o udzielenie zamówienia 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w wysokości 10 % wartości brutto kwoty podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż: 
1. Podanie danych osobowych przez Pana/Panią jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do przeprowadzenia 

postępowania na wybór wykonawcy ww. zadania, zawarcia i wykonywania umowy. 
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.  
3. W zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc  

na adres e-mail iod@um.kielce.pl. 
4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania oraz przez czas niezbędny  

do archiwizacji dokumentów związanych z jej wykonaniem. 
5. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa. 
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także o prawie żądania przeniesienia danych. 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym 

niż okres przechowywania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Panu/Pani 

prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
10. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany  

w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, 
której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 


