
                                                                   
 

„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 ZAKUP 
I DOSTAWĘ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ PRZEPROWADZENIE PRAC ADAPTACYJNYCH-
REMONTOWO  w ramach projektu pod tytułem „Mały Technik” nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 
w ramach Poddziałania RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej 
(projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego:   
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP I DOSTAWA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ 
PRZEPROWADZENIE PRAC ADAPTACYJNYCH-REMONTOWO  w ramach projektu pod tytułem „Mały 
Technik” nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 w ramach Poddziałania RPSW.08.03.01 Upowszechnianie 
i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według poniższego zestawienia: 
 
CZĘŚĆ 1. ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. 
BRODZIK natryskowy akrylowy o wymiarach 90x90 cm. z syfonem, narożny, 
półokrągły, biały 

1 

2. BATERIA DO BRODZIKA natryskowa (prysznic w komplecie) 1 

3. 
KOMPAKT DO WC dla dzieci, miska ceramiczna, lejowa z odpływem poziomym, 
wysokość 33 cm (komplet z deską wolnoopadającą) 

2 

4. 
UMYWALKA POJEDYNCZA dla dzieci ceramiczna, owalna, 40 cm szerokości z 
syfonem 

2 

5. 
BATERIA UMYWALKOWA chromowana, jednouchwytowa z możliwością 
mechanicznego ograniczania przepływu ciepłej wody 

2 

6. 
DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE z tworzywa sztucznego w kolorze białym, 
bezdotykowy, zamykany na kluczyk 

2 

7. 
PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE montaż ścienny, dozowanie ręczników bez 
dotykania pojemnika, wykonany z plastiku ABS, zamykany na kluczyk  

2 

8. 
UMYWALKA – łazienka dla personelu, umywalka pojedyncza ceramiczna z 
syfonem w komplecie z szafką 

1 
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9. 
BATERIA UMYWALKOWA –dla personelu - chromowana, jednouchwytowa z 
możliwością mechanicznego ograniczania przepływu ciepłej wody, z 
automatycznym korkiem i wężykami 

1 

10. 
SZAFKA ŁAZIENKOWA z płyty laminowanej w kolorze białym, wisząca z lustrem, w 
kolorze białym  

1 

11. 
OSŁONY NA KALORYFERY Z PŁYTY MEBLOWEJ w tonacji buku lub jaworu, wielkość 
według rozmiaru kaloryferów, ok. 130x90. 

7 

12. 
ROLETA DO OKIEN  
roleta  wewnętrzna w różnych kolorach. Roleta w kasecie i z prowadnicami, 
wymiar dostosowany do okien 

6 

13. 
BOJLER ELEKTRYCZNY pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o 
pojemności 80 litrów z grzałką elektryczną, z termostatem 

1 

14. 
PŁYTKI ŁAZIENKOWE ŚCIENNE 35 m2 płytek ceramicznych o wymiarach płytki 20-
25 x 30-35 w tonacji beżowej  ze strukturą lub gładkie  

35 m2 

 
CZĘŚĆ 2. WYKONANIE PRAC REMONTOWO-ADAPTACYJNYCH 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. 
UKŁADANIE PŁYTEK ŁAZIENKOWYCH ŚCIENNYCH z płytek o wymiarach 20-25x 30-
35 cm układanych na klej metodą zwykłą 

35 m2 

2. 
MONTAŻ ARMATURY: 4 umywalki z syfonem i baterią, 3 kompakty WC, 1 
zlewozmywak  

8 

3. 
MALOWANIE SCIAN (usługa z materiałem). Farba emulsyjna w kolorze białym z 
kolorowymi pasami. Odporna na ścieranie. Usługa obejmuje: przygotowanie 
powierzchni ścian i dwukrotne ich malowanie  

150 m2 

 
CZĘŚĆ 3. ZAKUP I MONTAZ DZWI WEWNETRZNYCH 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. 
ZAKUP I MONTAZ DZWI WEWNETRZNYCH - skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne pełne lub z szybą, fabrycznie wykończone o wymiarach 
dostosowanych do wymiarów otworów w komplecie z klamką i zamkiem 

7 

 
CZĘŚĆ 4. ZAKUP I MONTAZ DZWI SZKLANYCH 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Ilość 

1. 
DRZWI ZE ŚWIETLIKIEM szklane, profil aluminiowy w kolorze białym. Wymiary: ok. 
3200x2600 robione na wymiar, z bezpiecznego grubego hartowanego szkła, wraz z 
montażem 

1 

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

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

wartości zamówienia podstawowego. 

3) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.  

4) Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 27.10.2017 r. 
 
3. Wymagania wobec Oferenta: 

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 
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. Każda z części oceniana będzie odrębnie. 

 
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 
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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 

 

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

(pieczęć oferenta)       (miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

NAZWA WYKONAWCY:  

 

........................................................................................................ 

 

ADRES/SIEDZIBA WYKONAWCY:  

 

........................................................................................................ 

 

TEL,FAX: 

 

........................................................................................................ 

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:  

 

........................................................................................................ 

 

NR REGON: 

 

........................................................................................................ 

 

NR NIP: 

 

........................................................................................................ 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące ZAKUPU I DOSTAWY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
ORAZ PRZEPROWADZENIA PRAC ADAPTACYJNYCH-REMONTOWO  w ramach projektu pod tytułem 
„Mały Technik” nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 w ramach Poddziałania RPSW.08.03.01 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  

1. Proponuję wykonanie zamówienia za:  

 

……………………….…    (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………) 

 

 

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

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

 

Zgodnie z następującą specyfikacją: 

CZĘŚĆ 1. ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto Opis przedmiotu zamówienia 

1   
BRODZIK natryskowy akrylowy o wymiarach 90x90 cm. z 
syfonem, narożny, półokrągły, biały 

1   
BATERIA DO BRODZIKA natryskowa (prysznic w 
komplecie) 
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2   
KOMPAKT DO WC dla dzieci, miska ceramiczna, lejowa z 
odpływem poziomym, wysokość 33 cm (komplet z deską 
wolnoopadającą) 

2   
UMYWALKA POJEDYNCZA dla dzieci ceramiczna, owalna, 
40 cm szerokości z syfonem 

2   
BATERIA UMYWALKOWA chromowana, jednouchwytowa 
z możliwością mechanicznego ograniczania przepływu 
ciepłej wody 

2   
DOZOWNIK DO MYDŁA W PŁYNIE z tworzywa sztucznego 
w kolorze białym, bezdotykowy, zamykany na kluczyk 

2   
PODAJNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE montaż ścienny, 
dozowanie ręczników bez dotykania pojemnika, 
wykonany z plastiku ABS, zamykany na kluczyk  

1   
UMYWALKA – łazienka dla personelu, umywalka 
pojedyncza ceramiczna z syfonem w komplecie z szafką 

1   

BATERIA UMYWALKOWA –dla personelu - chromowana, 
jednouchwytowa z możliwością mechanicznego 
ograniczania przepływu ciepłej wody, z automatycznym 
korkiem i wężykami 

1   
SZAFKA ŁAZIENKOWA z płyty laminowanej w kolorze 
białym, wisząca z lustrem, w kolorze białym  

7   
OSŁONY NA KALORYFERY Z PŁYTY MEBLOWEJ w tonacji 
buku lub jaworu, wielkość według rozmiaru kaloryferów, 
ok. 130x90 

6   
ROLETA DO OKIEN wewnętrzna w różnych kolorach. 
Roleta w kasecie i z prowadnicami, wymiar dostosowany 
do okien.  

1   
BOJLER ELEKTRYCZNY pojemnościowy podgrzewacz 
ciepłej wody użytkowej o pojemności 80 litrów z grzałką 
elektryczną, z termostatem 

35 m2   
PŁYTKI ŁAZIENKOWE ŚCIENNE 35 m2 płytek 
ceramicznych o wymiarach płytki 20-25 x 30-35 w tonacji 
beżowej  ze strukturą lub gładkie  

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
część 1:        

 

CZĘŚĆ 2. WYKONANIE PRAC REMONTOWO-ADAPTACYJNYCH 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto Opis przedmiotu zamówienia 

35 m2   
UKŁADANIE PŁYTEK ŁAZIENKOWYCH ŚCIENNYCH z płytek 
o wymiarach 20-25x 30-35 cm układanych na klej 
metodą zwykłą 

8   
MONTAŻ ARMATURY: 4 umywalki z syfonem i baterią, 3 
kompakty WC, 1 zlewozmywak  

150 m2   

MALOWANIE SCIAN (usługa z materiałem). Farba 
emulsyjna w kolorze białym z kolorowymi pasami. 
Odporna na ścieranie. Usługa obejmuje: przygotowanie 
powierzchni ścian i dwukrotne ich malowanie  

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
cześć 2:        

 

  



                                                                   
 

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

CZĘŚĆ 3. WYKONANIE I MONTAŻ DRZWI WEWNETRZNYCH  

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto Opis przedmiotu zamówienia 

7   

ZAKUP I MONTAZ DZWI WEWNETRZNYCH - skrzydła 
drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne lub z szybą, 
fabrycznie wykończone o wymiarach dostosowanych do 
wymiarów otworów w komplecie z klamką i zamkiem 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
część 3:        

 

CZĘŚĆ 4. WYKONANIE I MONTAŻ DRZWI SZKLANYCH  

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto  

Wartość brutto Opis przedmiotu zamówienia 

1   

DZRWI ZE ŚWIETLIKIEM szklane, profil aluminiowy w 
kolorze białym. Wymiary: ok. 3200x2600 robione na 
wymiar, z bezpiecznego grubego hartowanego szkła, 
wraz z montażem 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
część 4:        

 

 

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

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

 

 

2. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego 

zapytania: 

 cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

 spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym, 

 uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 

 uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

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

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

 

3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym.  
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Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

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

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

 

4. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje nie należy do kategorii wykonawców 

wykluczonych z postępowania, tj.: 

a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania; 

b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 

upadłego; 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. 

d) Osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki 

partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo 

urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.  

 

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

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

 


