
 

 

 

 

 

 

 

W związku z nowo powstałym „Klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami Planeta 2G 

45 nowych miejsc opieki w Jaworznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014

Społeczny ) , Planeta 2g sp. Z o.o. wnosi zapytanie o wycenę elementów wyposażenia 

placu zabaw zgodnego z projektem elementów wyposażenia uwzględniającym strefy 

bezpieczeństwa. 

 

Zapytanie dotyczy następujących elementów:

- sprężynowiec, 

- huśtawka, 

- zjeżdżalnia, 

- domek zabawowy dla dzieci-

- piaskownica 2m x 2m z przykryciem,

- ławka, 

- karuzela, 

- zestaw zabawowy typu małpi gaj

 

Nowy plac zabaw będzie dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami, z odpowiednio 

zaprojektowanymi podjazdami, elementami sensorycznymi.

Wszystkie elementy placu zabaw będą posiadały odpowiednie atesty oraz będą 

dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci do lat 3.

Zapytanie dotyczy dostawy i montażu urządzeń.

 

*Uwaga 

Obszar przeznaczony pod plac zabaw jest te

W związku z powyższym istnieje ograniczona możliwość kotwiczenia urządzeń .

 

 

 

W związku z nowo powstałym „Klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami Planeta 2G 

45 nowych miejsc opieki w Jaworznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz 

) , Planeta 2g sp. Z o.o. wnosi zapytanie o wycenę elementów wyposażenia 

placu zabaw zgodnego z projektem elementów wyposażenia uwzględniającym strefy 

Zapytanie dotyczy następujących elementów: 

-przenośny, 

piaskownica 2m x 2m z przykryciem, 

zestaw zabawowy typu małpi gaj-przenośne urządzenie. 

Nowy plac zabaw będzie dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami, z odpowiednio 

zdami, elementami sensorycznymi. 

Wszystkie elementy placu zabaw będą posiadały odpowiednie atesty oraz będą 

dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci do lat 3. 

Zapytanie dotyczy dostawy i montażu urządzeń. 

Obszar przeznaczony pod plac zabaw jest terenem, gdzie przebiegają liczne sieci miejskie. 

W związku z powyższym istnieje ograniczona możliwość kotwiczenia urządzeń .

W związku z nowo powstałym „Klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami Planeta 2G - 

45 nowych miejsc opieki w Jaworznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

2020 ( Europejski Fundusz 

) , Planeta 2g sp. Z o.o. wnosi zapytanie o wycenę elementów wyposażenia 

placu zabaw zgodnego z projektem elementów wyposażenia uwzględniającym strefy 

Nowy plac zabaw będzie dostępny dla dzieci z niepełnosprawnościami, z odpowiednio 

Wszystkie elementy placu zabaw będą posiadały odpowiednie atesty oraz będą 

renem, gdzie przebiegają liczne sieci miejskie. 

W związku z powyższym istnieje ograniczona możliwość kotwiczenia urządzeń . 


