
 

 

Kolbuszowa, 30.05.2018 roku 

Przedszkole  „Słoneczny Zakątek” 

Ewelina Mokrzycka 

36-105 Cmolas 90 C 

 

 

Szacowanie wartości zamówienia 

1. Przedszkole „Słoneczny Zakątek” w Kolbuszowej w celu oszacowania wartości 

zamówienia, w ramach projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” zwraca 

się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia na dostawę mebli zgodnie z 

przedstawionym poniżej zestawieniem. 

2. Przedmiot zamówienia – dostawa mebli do dwóch przedszkoli w Głogowie Małopolskim i 

Łańcucie zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli. Termin realizacji zamówienia do 

dnia 27.08.2018 roku. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu 

zamówienia do oddziałów przedszkolnych w Głogowie Małopolskim i Łańcucie oraz 

montażu elementów wchodzących w skład zestawów meblowych.  

Lp. Rodzaj produktu Ilość Opis produktu 

1.  zestaw mebli do 

sali przedszkolnej  

4 kpl. W skład zestawu wchodzą:  

- 1 regał o wym. 39 x 40 x 113 cm, materiał: płyta laminowana 

w kolorze brzozy, 2 półki (3 przestrzenie), w dolnej miejsce na 

skrzynię na kółkach. 

- 2 regały o wym. 76 x 40 x 124 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze brzozy, 5 przestrzeni ( 4 jednakowej 

wielkości, dolna piąta część przystosowana do szuflady) 

- 3 nadstawki o wym. 76 x 40 x 75 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze brzozy,  2 przestrzenie. 

-  1 regał o wym. 114 x 40 x 124 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze brzozy, 8 przestrzeni ( 7 jednakowej 

wielkości, ósma dolna przestrzeń przystosowana do szuflady).  

- 1 regał o wym. 76 x 40 x 124 cm, materiał: płyta laminowana 

w kolorze brzozy, 3 przestrzenie jednakowej wielkości. 

- 1 nadstawka o wym. 76 x 40 x 75 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze brzozy, 4 przestrzenie. 

- 1 regał o wym. 76 x 40 x 124 cm, materiał: płyta laminowana 

w kolorze brzozy 

- 1 skrzynia na kółkach o wym: 37 x 36 x 34 cm, materiał: 

płyta laminowana w kolorze jasnozielonym 

- 2 sztuki drzwiczek o wym. drzwi: 74 x 37 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze jasnoniebieskim, jasnozielonym lub 

białym. 



 

- 6 sztuk drzwiczek o wym. 37 x 37 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze jasnoniebieskim, jasnozielonym lub 

białym,  

 - 2 sztuki drzwiczek o wym. 112 x 37 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze jasnozielonym, jasnoniebieskim lub 

białym 

- 4 sztuki szuflad o wym. 74 x 37 x 37 cm, materiał: płyta 

laminowana w kolorze jasnoniebieskim, jasnozielonym lub 

białym  

- 4 sztuki szuflad o wym. szuflady: 37 x 37 x 37 cm, materiał: 

płyta laminowana w kolorze jasnozielonym, jasnoniebieskim 

lub białym. 

- 2 kpl. (2x 2 = 4 szuflady)  wym. pojedynczej szuflady: 31 x 

37 x 18 cm, materiał: płyta laminowana w kolorze 

jasnozielonym, jasnoniebieskim lub białym.  

2.  stoły dla dzieci 8 szt. Stół prostokątny z białym blatem. Nogi stołu o regulowanej 

wysokości wykonane są z litego drewna np. bukowego, blat z 

zaokrąglonymi rogami, wykonany z płyty wiórowej 

laminowanej w kolorze białym, Wym. blatu: szer. 120 cm, dł. 

75 cm. 

3.  krzesełka dla 

dzieci 

60 szt. Krzesło z metalowym stelażem w kolorze białym. Nogi 

zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa 

sztucznego. Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze 

sklejki drewnianej. Konstrukcja krzeseł umożliwia nakładanie 

ich na siebie. Krzesło przeznaczone dla dziecka o wzroście 108 

- 121 cm., wys. siedziska 31 cm. 

 

4.  szatnia dla dzieci 2 kpl. Szatnia dla 40 dzieci, składająca się z 8 szt. po 5 elementów 

(dla 5 dzieci), stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej 

w kolorze jasnego drewna np. brzozy, tylna ściana wykonana z 

płyty MDF w kolorze białym. Szatnia wyposażona w półki, 

pod którymi znajdują się wieszaki gwiazdki z potrójnymi 

uchwytami, pod ławką metalowa kratka na obuwie.  

wym. szer. 113 cm, gł. 44 cm, wys. 131 cm. 

Drzwiczki do szatni – 40 szt., wykonane z płyty MDF w 

kolorze zielonym lub niebieskim, obrzeże multipleks, o wym. 

92x22 cm. 

 

5.  łóżeczka 

przedszkolne 

42 szt. Zbudowane ze stalowych rurek oraz elementów z tworzywa. 

Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone 

brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z 

niepalnego i nietoksycznego materiału, wym. 133 x 57 x 15cm.  

6.  szafa na łóżeczka 2 szt. Szafa składa się z dwóch części. W górnej części mieszczą się 

półki na 16 kompletów pościeli, a dolna stanowi miejsce na 16 

sztuk łóżeczek  

wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm; wym. pojedynczej skrytki na 

pościel 34 x 50 x 19 cm 

7.  biurko 2 szt. Biurko posiada dwie  szuflady oraz zamykaną szafkę, 

wykonane jest z laminowanej płyty w kolorze jasnego drewna 

np. brzozy, tylne ścianki i fronty z MDF w kolorze do wyboru 

jasnozielonym, białym lub niebieskim. wym.: 115 x 48 x 77,5 

cm. 

 

Szuflady do biurka – 1 kpl. (2 szuflady) wym. pojedynczej 

szuflady: 31 x 37 x 18 cm, materiał: płyta laminowana w 

kolorze jasnozielonym, jasnoniebieskim lub białym. 



 

Drzwiczki do biurka – 2 szt. o wym. 37 x 37 cm, materiał: 

płyta laminowana w kolorze jasnozielonym, jasnoniebieskim 

lub białym, z zamkiem 

 

8.  krzesła dla 

nauczycieli  

4 szt. Krzesło posiada aluminiowe nogi oraz obicie z pianki oraz 

tkaniny na siedzisku i oparciu. Wymiary: szer. 54 cm wys. 82 

cm, wys. siedziska 47 cm, gł. siedziska 42 cm. 

9.  stół dla nauczycieli   Blat w kolorze jasnego drewna np. buku z obrzeżem multiplex. 

Nogi metalowe bez regulacji, wym. 134 x 67 cm., gr. blatu 25 

mm, wys. stołu 76 cm. 

 

3. Szacowanie w formie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania można przesłać w formie 

elektronicznej na adres w formie papierowej na adres ul. Handlowa 11a 69-100 Kolbuszowa lub złożyć 

osobiście w terminie do dnia 06.06.2018 roku do godz.16.00. 

4. Szacowanie wartości zamówienia musi zawierać wskazanie proponowanej kwoty za realizację 

przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie koszty jego wykonania. 

5. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy. Niniejsze 

szacowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Z poważaniem  

 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

 

Szacowanie wartości zamówienia 

 

na dostawę mebli w ramach projektu pt. „ Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek”  

 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi ………………….. zł brutto (słownie 

……………………………………………………………………………………), w tym 

podatek od towarów i usług wynosi ……………………… zł.  

Szacowanie wartości zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją. 

 

 

 

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

(data, miejscowość)       (pieczęć, podpis) 

 


