
                                                                   
 

„Mały Technik” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ”     Busko Zdrój, dnia 9 sierpnia 2017 r. 
Anna Mazur 

ul. ppłk. Srogiego 1 
28-100 Busko-Zdrój 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur kieruje prośbę o przesłanie ofert na 
dostawę elementów wyposażenia przedszkola – MEBELKI i POŚCIEL dla dzieci w ramach 
projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” - Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia przedszkola – MEBELKI i 
POŚCIEL dla dzieci w ramach projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” 
realizowanego w okresie 01.07.2017 do 31.08.2018 - Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 
Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej według poniższego zestawienia: 
 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. 

ZESTAW MEBLI – SZAFKI NA ZABAWKI, KSIĄŻKI, POMOCE DYDAKTYCZNE 
Zestaw zawiera: szafki zamykane i otwarte półki pozwalające na wyeksponowanie 
najczęściej używanych pomocy i gier oraz szereg szuflad na materiały edukacyjne 
dla dzieci. Fronty wykonane z płyty MDF. Wymiary: wys. 105-220 x szer. 400-550 x 
gł. 40 cm 
 

1 

2. 

SZATNIA (6 segmentów)  
Stabilna konstrukcja z wysuwaną ławką na buty wykonana z płyty wiórowej 
laminowanej.  Fronty kolorowe z aplikacjami z płyty MDF. 6 małych półek, 6 
wieszaków z podwójnymi uchwytami. Wymiary: 120 x 40 x 130 cm. 
 

4 

3. 

STOLIK – ŁAWKA PRZEDSZKOLNA 
* wysokość – 59 cm,* blat o wymiarach: 75x75 cm wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej, oklejony obrzeżem w kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym lub 
niebieskim, * nogi metalowe 
 

13 

4. 

KRZESEŁKO 
Metalowy stelaż. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z 
tworzywa sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki 
drewnianej. Wymiary krzesła: 35 cm  
 

25 
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5. 

LEZAK PRZEDSZKOLNY 
Materac wypoczynkowy z pianki o podwyższonej gęstości. Charakteryzuje się 
zwiększoną sprężystością, zapewniając komfort wypoczynku. Materiał pokrowca 
łatwo utrzymać w czystości. W kolorach: czerwony, niebieski, żółty, zielony. 
Wymiary: 120x60x8 cm 
 

25 

6. 

KOMPLET POŚCIELI Z WYPEŁNIENIEM I PRZEŚCIERADŁEM 
Komplet stanowią: poduszka, kołderka oraz prześcieradło z gumką. Pościel 
przeznaczona do prania w pralce, w temp. 60 stopni. Wymiary: - kołderka: 80 x 
120 cm, poduszka: 40x60 cm, -  prześcieradło: 120 x 60 cm. Materiał w różne 
wzory. 
 

25 

7. 

SZAFA DO PRZECHOWYWANIA POŚCIELI 
Wykonana z płyty laminowanej z kolorowym frontem z otworami wentylacyjnymi. 
Mogąca pomieścić 25 kompletów pościeli. Wymiary: 160x 180x 40.  
 

1 

8. 

PODUCHA DO SIEDZENIA 
Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. 
Miękka i wygodna wypełnione granulatem, dopasowująca się kształtem do 
siedzącego. Waga: 1,8 kg, średnica: 80 cm, wysokość: 70 cm 
 

25 

9. 

BIURKO dla nauczyciela wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, 
wykończone obrzeżem o grubości 2 mm. Wyposażone w min. 2 szuflady. 
Wymiary: 110cm x 60cm x 76 cm. 
 

1 

10. 

FOTEL OBROTOWY dla nauczyciela: tapicerowany eko skórą w kolorze beżowym z 
mechanizmem umożliwiającym swobodne bujanie się, ustawienie blokady fotela 
w pozycji do pracy oraz regulację wysokości siedziska 
 

1 

 
1) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-5% (dotyczy to każdego z podanych 

wymiarów). 

2) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% 

wartości zamówienia podstawowego. 

3) Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.  

2. Planowany termin realizacji dostaw: do 31.10.2017 r. 
 
3. Wymagania wobec dostawcy: 

1) brak powiązań z zamawiającym pod względem osobowym i kapitałowym. 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
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przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty w formie oryginału: 

- ofertę – załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
4. Kryterium oceny oferty: 

100% = Cena 

 
5. Osoba uprawniona do kontaktu:  

Anna Mazur 602407096. 

 

6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta. 
Termin składania ofert: 21.08.2017, godz. 15:00. 
 

7. Ofertę można: 
a) dostarczyć osobiście/ na adres: Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur, ul. ppłk. 
Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój 
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: j.w. 
O zachowaniu terminu na składanie ofert decyduje data wpływu oferty. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

OFERTA 

 

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Numer telefonu/ adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………….. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: dostawy elementów wyposażenia 
przedszkola– MEBELKI i POŚCIEL dla dzieci w ramach projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 
pt. „Mały Technik” składam ofertę o następującej treści:  
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia za: 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość 
brutto 

1. 
ZESTAW MEBLI – SZAFKI NA ZABAWKI, 
KSIĄŻKI, POMOCE DYDAKTYCZNE 

1 

  

2. 
SZATNIA (6 segmentów)  
 

4 
  

3. STOLIK – ŁAWKA PRZEDSZKOLNA  13 
  

4. KRZESEŁKO  25 
  

5. 
LEZAK PRZEDSZKOLNY 
 

25 
  

6. 
KOMPLET POŚCIELI Z WYPEŁNIENIEM I 
PRZEŚCIERADŁEM 

25 
  

7. 
SZAFA DO PRZECHOWYWANIA POŚCIELI 
 

1 
  

8. 
PODUCHA DO SIEDZENIA 
 

25 
  

9. 
BIURKO dla nauczyciela  
 

1 
  

10. FOTEL OBROTOWY dla nauczyciela 1 
  

RAZEM 
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Przyjmuję do realizacji postanowione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  
 
Oświadczam, iż spełniam warunki określone w zapytaniu ofertowym.  
 
Nie jestem powiązany z zamawiającym pod względem osobowym ani kapitałowym.  

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

 
 
 

 
……………………………….………….…………………   ……………………………...................................................................................

 (Data i miejsce)     (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 

 

 

 


