
Wodzisław Śl., dnia 16.04.2015 r. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do 

złożenia oferty w postępowaniu ofertowym o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro na:  

Zestaw elementów placu zabaw na wodzie 

Usługa obejmuje zakup, dostawę do siedziby zamawiającego oraz montaż zestawu elementów 

placu zabaw na wodzie :  

Materiał: 

- wszystkie elementy pływające wodnego placu zabaw muszą być wykonane z wodoodpornej 

i gazoszczelnej tkaniny wzmocnionej poliestrem oraz pokrytej obustronnie PVC i PU o 

gramaturze 1050 g/m2 lub większej 

- powłoka musi zostać wykonana z materiału odpornego przez minimum 3 lata na 

promieniowanie UV  

- szwy muszą być trwałe, zgrzewane gorącym powietrzem 

- każdy element musi być wyposażony w system umożliwiający połączenie dowolnego 

elementu z każdym innym (dowolnym) 

 

Wykaz elementów z opisem: 

a.) Batut wodny o wymiarach minimalnych – szerokość 420 cm, wysokość – 75 cm. 

Powierzchnia skakania o polu powierzchni o średnicy minimum 300 cm. Zewnętrzne 

krawędzie batutu powinny być dmuchane uniemożliwiając zatonięcie. W zestawie z 

batutem musi zostać dołączona platforma do wchodzenia z wody na batut o wymiarach 

minimalnych: długość – 140 cm, szerokość 100 cm i wysokości 20 cm. 

 

b.) pneumatyczny wodny tor placu zabaw składający się z: 

- pneumatycznej równoważni z poszerzonym początkiem oraz końcem o wymiarach  

minimalnych: długość 600 cm, szerokość końców elementu – 200 cm, wysokość – 40 

cm. 

- zjeżdżalni pneumatycznej z minimum 2 stopniami do wejścia oraz wymiarach 

minimalnych: wysokość – 160 cm, długość – 320 cm, szerokość 190 cm. 

- mostu pneumatycznego o wymiarach minimalnych wysokość – 100 cm, szerokość 

240 cm, długość 300 cm. Most powinien posiadać minimum 9 kolumn (3 kolumny z 

przodu, 3 w środku, 3 z tyłu). Każda kolumna połączona jest z podstawą oraz górnym 

wieńcem pneumatycznym. Podstawę stanowi pneumatyczny prostokąt przedzielony 

pneumatyczną linią środkową, który równocześnie tworzy 2 połowy z podłożem 

wykonanym z wzmocnionej PVC tkaniny przymocowanej do podstawy. 



Most powinien wyglądem być zbliżony do rysunku poniżej: 

 
 

- platform (3 sztuki) łączących elementy równoważni, zjeżdżalni, równoważni i mostu 

o minimalnych wymiarach: długość 150 cm, szerokość 190 cm i wysokości -12 cm. 

 

c.) pneumatyczna piramida multi-użytkowa składająca się ze szczebli usytuowanych na 

minimum 4 poziomach. Na piramidzie powinny być przymocowane uchwyty 

ułatwiające wejście na szczyt. Minimalne wymiary elementu: długość – 280 cm, 

szerokość 260 cm, wysokość – 200 cm. W zestawie z piramidą musi zostać dołączona 

platforma do wchodzenia na piramidę z wody o wymiarach minimalnych: długość – 

140 cm, szerokość 100 cm i wysokości 20 cm. 

Piramida multi-użytkowa powinna wyglądem być zbliżona do rysunku zamieszczonego 

poniżej.  

 

 



Elementy dodatkowe: 

- pompka (230 V) do nadmuchiwania elementów wodnego placu zabaw o adekwatnej mocy z 

zestawem końcówek 

- zestaw łat wraz z materiałem klejącym do usuwania pęknięć na elementach wodnego placu 

zabaw. 

Minimalny okres gwarancji jakości na zestaw elementów placu zabaw na wodzie powinien 

wynosić 24 miesiące ( 2 lata). 

Termin wykonania usługi: 6 tygodni od daty podpisania umowy. 

Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty w postaci wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego 

zaproszenia, wraz z opisem technicznym proszę składać na piśmie w sekretariacie MOSiR 

Centrum, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski, faksem na nr 32 455-15-19 lub drogą 

elektroniczną: biuro@mosir-centrum.pl. Termin złożenia ofert – do 23 kwietnia 2015 r. do 

godziny 1100.   

 

Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.  

 

Do oferty należy dołączyć wizualizację z uwzględnieniem grafiki produktu zamówienia.  

Kryteria oceny i wyboru ofert: najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 

100% wagi.  

Z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę brutto zostanie podpisana umowa. Kontakt             

w sprawie zamówienia: Ireneusz Górnik 512 070 794. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie bez podania 

przyczyny.  

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.mosir-centrum.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Zamawiającego.  

Z poważaniem 

Dyrektor Bogdan Bojko 

 

 

http://www.mosir-/

