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Przedszkole "Słoneczny Zakątek"    Kolbuszowa, 08.06.2018 roku 

 Ewelina Mokrzycka 

36-105 Cmolas 90 C 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 

na dostawę mebli dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczny Zakątek”  

w Głogowie Małopolskim i Łańcucie 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Przedszkole „Słoneczny Zakątek" Ewelina Mokrzycka, 36-105 Cmolas 90 C,  NIP 

8141565949, REGON 181128567 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnymi Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV: 

- 39161000-8 Meble przedszkolne 

- 39130000-2 Meble biurowe 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Oddziałów Niepublicznego Przedszkola 

„Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim i Łańcucie zgodnie z zestawieniem zawartym 

w poniższej tabeli, w ramach projektu pt. „Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek"" - 

RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu 

zamówienia oraz montaż elementów wchodzących w skład zestawów meblowych w budynkach 

Przedszkola w Głogowie Małopolskim i Łańcucie.  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki 

towarowe, pochodzenie lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 

wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 
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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, 5 przestrzeni ( 4 jednakowej wielkości, dolna 

piąta część przystosowana do szuflady) 

- 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 
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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 15 

cm.  

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  2 szt. 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. 

 

Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny 

od obciążeń prawami osób trzecich. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów mebli w tolerancji 

+/- 2 %. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy. 

Dostarczane meble i inne artykuły muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające 

wymogi bezpieczeństwa, ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które 

Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego. 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

Miejsce realizacji zamówienia – ulica Sikorskiego, 36-060 Głogów Małopolski oraz ul. 

Konopnickiej 2, 37-100 Łańcut. Termin realizacji – od dnia udzielenia zamówienia do dnia 

25.08.2018 roku. 
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5. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium: cena oferty –100 % 

 

Cena „C”- 100 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez 

podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak 

otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 100, wg. wzoru: 

 

𝐶 = (
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑏
)  𝑥 100  

gdzie: 

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

Cmin. – cena najtańszej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt. 

 

6. Sposób, termin i miejsce składania ofert 

a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści 

oferty powinna być parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez 

osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę 

mebli dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” w Głogowie Małopolskim i 

Łańcucie", na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta. 

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres 

Zamawiającego. 

d. Termin składania ofert – 18.06.2018 r., godz.16.00, siedziba Zamawiającego – ul. Handlowa 

11 A, 36-100 Kolbuszowa. 

7. Kontakt z Wykonawcami  

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Ewelina Mokrzycka, tel. 

533 038 500. 

 

       Dyrektor Przedszkola  

Ewelina Mokrzycka 


