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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
„Wynajem, uruchomienie i utrzymanie górki zjazdowej obok lodowiska w Parku Bródnowskim” 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r.  poz. 1710 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy3/5, 

 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa  

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek – zakład budżetowy, 

reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-

OR.0052.1676.2020 z dnia 03.06.2020 r., przez Jacka Pużuka –  

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 

Adres: ul. Łabiszyńska 20,  03-397 Warszawa, 

Konto bankowe: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  

nr 37 1030 1508 0000 00055105 3008 

e-mail: osir@osirtargowek.waw.pl 

 

Przedmiot zamówienia: Wynajem, uruchomienie i utrzymanie górki zjazdowej obok lodowiska w Parku 
Bródnowskim 
 
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Górka zjazdowa 

1) Uruchomienie górki zjazdowej w tym: 

2) Przygotowanie wyznaczonego przez zamawiającego terenu pod montaż infrastruktury górki 

zjazdowej. 

3) Montaż górki zjazdowej na stabilnej i gwarantującej bezpieczeństwo konstrukcji wsporczej. 

Górka ma zostać otoczona tymczasowym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 2 metrów, 

chroniącym przed niekontrolowanym z niej korzystaniem w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4) Zapewnienie oświetlenia górki zjazdowej, umożliwiającego bezpieczny i komfortowy zjazd 

również po zmroku. 

5) Ustawienie górki umożliwiające bezpieczny i komfortowy zjazd również po zmroku. 

6) Obsługa górki zjazdowej przez co najmniej 1 osobę. 

 

2. Parametry i charakterystyka górki zjazdowej: 

 

1) Długość od krawędzi konstrukcji do końca strefy hamowania nie mniej niż 30 metrów, przy 

czym długość rampy zjazdowej (mierzona wzdłuż dolnej krawędzi, poziomo wzdłuż podłoża) 

musi wynosić, co najmniej  15 metrów. 

2) Wysokość co najmniej 4 metry (wysokość od poziomu ziemi do dolnej krawędzi podestu) 
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3) Szerokość: co najmniej 3 metry. 

4) Górka dwutorowa. 

5) Bezpieczeństwo hamowania – zastosowanie strefy wytracenia prędkości po zjeździe, 

powodującym bezpieczne i komfortowe zatrzymanie się zjeżdżającej osoby.  

6) Powierzchnia zjeżdżania wykonana z paneli syntetycznych lub innego tworzywa czy materiału 

o odpowiednich parametrach śliskości. Dopuszcza się także wykorzystanie igielitu 

narciarskiego (jak w instalacjach snowtubingowych) lub innego tworzywa o równorzędnych 

cechach, w tym w szczególności o równorzędnej śliskości. 

7) Zjazd odbywać się ma za pomocą co najmniej 6 pontonów gumowych dostarczonych przez 

wykonawcę (w zależności od rodzaju powierzchni do zjeżdżania), dostosowanych do wzrostu 

i wagi użytkowników w różnym wieku. 

8) Ściany boczne skonstruowane w sposób uniemożliwiający wypadnięcie z obiektu (panele, 

balustrady lub inne rozwiązanie) 

9) Wykonawca zapewni 3 banery zawieszone na konstrukcji górki (treść, rozmiar i kolorystyka 

uzgodnione z Zamawiającym). 

3. Opis wymagań 
1) Termin realizacji  3 dni od dnia podpisania umowy, 

2) Miejsce wykonania: obok lodowiska w Parku Bródnowskim, 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca, w którym 

posadowiona będzie górka zjazdowa.  Wizja lokalna może być przeprowadzona w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00. Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić do 

Zamawiającego pisemny wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej na adres e-mail: 

d.giers@osirtargowek.waw.pl. Zamawiający potwierdzi możliwość przeprowadzenia wizji 

lokalnej we wnioskowanym terminie.  

4) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi orzeczenie techniczne na 

użytkowanie górki zjazdowej, 

5) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę OC z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim, 

7) Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego, 

8) Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą oceniane, 

9) Kryterium oceny ofert: - cena 100% 

10) Termin płatności do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

11) Oferty należy przesyłać elektronicznie na adres osir@osirtargowek.waw.pl  do dnia  

22 grudnia 2022 r. 

12) Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać drogą 

elektroniczną na adres osir@osirtargowek.waw.pl lub d.giers@osirtargowek.waw.pl,  

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego do upływu 

terminu przesłania ofert, 

14) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane mailowo do Wykonawcy, 

który złożył najkorzystniejszą ofertę, 

15) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego, bez podania 

przyczyny, 

16) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, 

mailto:d.giers@osirtargowek.waw.pl
mailto:osir@osirtargowek.waw.pl
mailto:d.giers@osirtargowek.waw.pl


 

 

3 

17) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona, 

18) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zawrze umowę z Zamawiającym, która 

zostanie podpisana na początku stycznia 2023 roku. 

19) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje  z zawarcia umowy, Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania, 

20) Osobą do kontaktu jest: 

Dariusz Giers - e-mail: d.giers@osirtargowek.waw.pl, tel. 508 876 598 

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

Klauzula informacyjna RODO 

W związku z prowadzonym postępowaniem, informujemy, że Administratorem danych 

osobowych Oferenta jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 

przy ul. Łabiszyńskiej 20, 03-397 Warszawa, (dalej, Administrator), reprezentowany przez 

Dyrektora. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z 

powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres 

ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl bądź listownie na adres korespondencyjny 

wskazany powyżej. Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo 

sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, 

realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych 

osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dane osobowe 

Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania ofertowego, a 

następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy. Podanie przez 

Oferenta danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania. Podstawą prawną 

przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań 

przed zawarciem umowy). 

Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, 

organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie 

podpisanych umów.  

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała 

procedura, w razie podpisania umowy – do zakończenia realizacji, a także później tj. do 

czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w 

związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 
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