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Wydatek współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413  

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
– Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi. 

 

Informacja o planowanych  do wykonania zadaniach  

Zarząd Stowarzyszenia Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Lubsza, z siedzibą 

w Lubsza, ul. Kamienna 3 , informuje o planowanych do wykonania  zadaniach w 2014 roku : 

ELEMENTY PLACU ZABAW 

1. Zakup zestawu zjeżdżalni 

 

Zjeżdżalnia o wymiarach co najmniej 500+/- 30 cm x 460+/- 30 cm i wysokości 

co najmniej 340 cm. Wyposażona w co najmniej 2 zjeżdżalnie oraz elementy 

wspinaczkowe. Wysokości podestów w przedziale 90-160 cm. Stalowe elementy 

nośne, cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Podłogi ze sklejki 

wodoodpornej lub innej odpornej na wilgoć i promienie UV, antypoślizgowej, 

wypełnienia i daszki z płyty HDPE. Przeplotnie z lin wysokiej gładkości, 

wzmacnianych wewnątrz plecionką stalową. Urządzenie posiada certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009 i objęty jest gwarancją min. 24 

miesiące. – 1 kpl. 

 

2. Zakup zestawu sprawnościowego Małpi Gaj 

 

 Zestaw sześcioboczny wspinaczkowo-sprawnościowy z drabinkami, sznurami i 

drążkami do wspinaczki, o wysokości całkowitej co najmniej 230 cm. 

Konstrukcja ze stali, ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo. Liny 

conajmniej 16 mm z rdzeniem stalowym w oplocie syntetycznym, zaślepki z gumy 

amortyzującej. Urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą PN-EN 

1176-1:2009 oraz objęte jest gwarancją min. 24 miesiące – 1 kpl. 

 

3. Zakup huśtawki podwójnej 

 

Zakup huśtawki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej 

proszkowo. Siedziska płaskie. Długość belki podtrzymującej siedziska co 

najmniej 300 cm. Wysokość całkowita co najmniej 220 cm.Urządzenie posiada 

Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 oraz objęta jest gwarancją 

min. 24 miesiące – 1 kpl. 
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4. Zakup stolika szachowego wraz z siedzeniami 

 

Stolik wraz z czterema siedziskami. Blat wykonany z materiału kamiennego lub 

betonowego, szlifowany, z naniesioną w sposób trwały szachownicą. Przy stoliku 

4 siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, drewniane, betonowe lub 

kamienne. Konstrukcja urządzenia wykonana z materiału trwałego, kamiennego 

lub stalowego ocynkowanego metodą ogniową lub malowane farbami 

strukturalnymi. Całość urządzenia zajmująca po obrysie zewnętrznym nie mniej 

niż 180x180 cm, przeznaczone do zabetonowania w ziemi – 1 kpl. 

 

5. Zakup tablicy regulaminowej 

 

Konstrukcja tablicy wykonana ze stali ocynkowej malowanej proszkowo 

dwukrotnie lub ocynkowanej ogniowo. Tablica z blachy cynkowej z 

naniesionym regulaminem placu zabaw zawierającym conajmniej: 

1) zakaz wprowadzania zwierząt, 

2) zakaz palenia papierosów, 

3) zakaz spożywania alkoholu na placu zabaw, 

4) zakaz śmiecenia, 

5) telefony alarmowe, 

6) informacja, że dzieci powinny znajdować się pod opieką dorosłych. 

Wymiary tablicy conajmniej 50x80 cm, wysokośćcałkowita conajmniej 170 cm. 

Przeznaczona do zabetonowania – 1 kpl. 

 

6. Zakup tablicy do pisania i rysowania 

 

Zakup tablicy dla dzieci do pisania i rysowania kredą szkolną. Powierzchnia 

tablicy wykonana z płyty wodoodpornej, konstrukcja urządzenia wykonana ze 

stali cynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Wymiary tablicy 

przeznaczonej do pisania conajmniej 90 cm wysokości i conajmniej 230 cm 

szerokości. Tablica przeznaczona do zabetonowania w gruncie. Tablica posiada 

Certyfikat na zgodność z normą PN-EN 1176-1:2009 oraz objęta jest gwarancją 

- 24 miesiące – 1 kpl. 
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7. Zakup stojaka na rowery 5-stanowiskowy 

 

Liczba stanowisk na rowery - 5. Wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub 

stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Średnica rury mocowania rowerów 

co najmniej fi 20. Długość stojaka co najmniej 175 cm, głębokość co najmniej 

40 cm. Montaż stojaków w jednym ciągu, do zabetonowania w podłożu – 1 szt.  

8. Transport urządzeń zabawowych 

 

Transport urządzeń zabawowych,  stawka za transport od producenta na plac 

zabaw w Lubszy ul. Szkolna – zł/1 km (brutto). 

 

 

ELEMENTY PLACU EDUKACYJNEGO 

1. Zakup i wydruk  tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej 

 

Wydruk tablic na płycie metalowej z powłoką anty graffiti UV. Treść tablic 

opracowana przez zamawiającego. Tablice wielkości 150x100 cm. Posadowione 

zostaną na drewnianej konstrukcji wykonanej przez zamawiającego – 3 szt. 

 

 

MATERIAŁY I USŁUGI DO BUDOWY PLACU ZABAW 

1. Zakup obrzeży 

 

Obrzeża betonowe trawnikowe o wymiarach 60x200x1000 mm w kolorze szarym 

– 60 szt. 

 

2. Zakup bejcy do malowania urządzeń drewnianych 

 

Bejca konserwująca i zabezpieczająca drewno przed szkodliwymi czynnikami 

atmosferycznymi – 20 l. 
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3. Zakup piasku do wysypania strefy bezpieczeństwa  wraz z transportem 

 

Dostawa piasku -  ziarenka o wielkości 0,2 do 2 mm.- 132 t. Dostawa obejmuje 

również transport piasku na plac w Lubszy ul. Szkolna. 

 

4. Zakup betonu do mocowania urządzeń 

 

Dostawa betonu B-20 wraz z transportem do Lubszy ul. Szkolna - 3 m
3
. 

 

5. Praca koparki  

 

Zebranie warstwy ziemi pod budowę placu rekreacyjnego w Lubszy ul. Szkolna            

- 8 godz. 

6. Praca wywrotki 

 

Wywiezienie ziemi zebranej przez koparkę z placu w Lubszy ul. Szkolna -         

8 godz. 

 

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE 

1. Zakup kolorowanek o tematyce przyrodniczej 

 

Kolorowanki dla dzieci o tematyce przyrodniczej – co najmniej 12 stronic 

formatu co najmniej A5 - 50 szt. 

 

2. Zakup drewnianych linijek o tematyce przyrodniczej 

 

Drewniane linijki o tematyce przyrodniczej, z podziałką centymetrową (20 cm). 

Linijki dodatkowo spersonalizowane – 50 szt. 
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7. Zakup skręcanych elementów do budowy budki dla owadów 

 

Budka dla owadów zbudowana z drewna sosnowego o wymiarach conajmniej 

20cmx30 cm, złożona z siedmiu różnorodnych komór wypełnionych różnym 

materiałem przyjaznym dla owadów (ceramika, trzcina, siatka, drewno, puste 

pędy, trociny, nawiercone kołki lub inne). Budka w stanie rozmontowanym, do 

skręcenia – 2 szt. 

 

8. Zakup skręcanych elementów do budowy budki dla nietoperzy 

 

Budka dla nietoperzy typ angielski, w stanie rozmontowanym do 

samodzielnego montażu, wykonana z drewna sosnowego grubości 2 cm. 

Wymiary co najmniej 20/12 cm wysokości, 15 cm szerokości, 15 cm głębokości 

– 2 szt.  

 

9. Zakup skręcanych elementów do budowy budki dla sikorki 

 

Budka w stanie rozmontowanym do samodzielnego montażu, wykonana z 

drewna sosnowego grubości 2 cm. Wymiary co najmniej 32cmx15cmx15 cm, 

średnica otworu 32 mm – 2 szt. 

 

 

Podmioty posiadające kwalifikacje lub  doświadczenie niezbędne do wykonania zadania                              

i zainteresowane realizacją zadania powinny przesłać wycenę oraz swoje dane i potwierdzenie 

posiadanych kwalifikacji i doświadczenia najpóźniej do 22.03.2014 r. do godz. 12.00 na adres 

e-mail Stowarzyszenia: stowarzyszenielubsza@gmail.com  na załączniku  do informacji.  

Wybór wykonawcy zadania zostanie dokonany w oparciu  najniższą ofertą cenową ( cena 100% kryterium wyboru)  

Informujemy również iż Stowarzyszenie po otrzymaniu ofert od Państwa nie będzie  zobligowane   do 

realizacji zadania. Realizacja zadania jest wiążąca  dopiero po podpisaniu umowy i akceptacji warunków 

przez obie strony.                                                                 

Szczegółowe  informacje udzielane pod adresem mailowym  

stowarzyszenielubsza@gmail.com lub pod nr  telefonu: 665 436 665 

 

mailto:stowarzyszenielubsza@gmail.com
mailto:stowarzyszenielubsza@gmail.com
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Załącznik do informacji  

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
(imię i nazwisko/nazwa, NIP, adres) 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I 
ROZWOJU WSI LUBSZA 
 
ul. Kamienna 3   
49-313 Lubsza 

 
 

OFERTA CENOWA ( wpisać  nazwę z informacji )  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Oferuję realizację zadania za: 
 

CENĘ BRUTTO :………………………………………. 
SŁOWNIE:……………………………………………… 
 

Cena obejmuje: ( wpisać prawidłowe z informacji o zadaniu )  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………… …………………………… 
(data) (czytelny podpis 

 


