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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Procedura nr 2 – Wyposażenie 
1. Meble i wyposażenie – zakup i montaż przykładowych zestawów 
2. Zakup wyposażenia wypoczynkowego 
3. Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
Zamawiający: STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BA ĆKOWICE 

„EDUKACJA I PRZYSZŁO ŚĆ”  

• Baćkowice 84/5, 27-552 Baćkowice 

 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne na: 

http://bip.backowice-gmina.pl/ 

 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

• Meble i wyposażenie – zakup i montaż przykładowych zestawów 
• Zakup wyposażenia wypoczynkowego 
• Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych 

 

Meble i wyposażenie 

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis produktu 

1 Szafki ze schowkami -30 

schowków w różnych kolorach  

3 Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy. 5 regałów 

wysokich wyposażonych w 6 półeczek wraz z drzwiczkami 

składa się na jedną kompletną szafę.  

• wym. 55,5 x 35 x 120,5 cm 

2. Stół prostokątny 15 80x120cm z regulacją, lub zbliżony wymiar w przedziale 70-

80cm x 110-120cm, rozm 3-4, kolor zielony 

3. Krzesełka z regulacją 60 Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki 

bukowej w kolorze naturalnym, 8 mm. Stelaż został 

wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 

15 mm. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 
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1729-2: 2007. 

• Rozm 1-2 – 16szt 

• Rozm 3-4 -  44szt 

4. Biurko dla nauczyciela 3 Wykonane z laminowanej płyty wiórowe, z kolorowymi 

elementami z płyty MDF. Wyposażone w szufladę i szafkę z 

zamkiem.  

• wym. 109,5 x 70 x 73,5 cm 

5. Szafa wysoka z półkami 6 Szafa wyposażona w duże i małe półki. Wykonana z płyty 

wiórowej w tonacji buku. Szafa zamykana. 

• wym. 83,6 x 40 x 190 cm 

6. Krzesło dla nauczyciela 3 Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z 

rury płasko-owalnej w kolorze czarnym, siedzisko i oparcie 

tapicerowane.  

• wys. 47 cm, kolor czarny 

7. Dwustronna biblioteczka 3 Wyposażona w 3 półki z przegrodą z obu stron. Wykonana z 

płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z 

płyty MDF.  

• wym. 76 x 72 x 86 cm 

8. Szafka do przechowywania prac 6 Umożliwia przechowywanie prac w formatach do A3. 

Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy z obrzeżem 

multiplex.  

• wym. 48,5 x 33 x 90 cm 

9. Dywan (z wartością edukacyjną) 3  
Dywan z żabką. 
• wym. 2 x 3 m 

• 16 różnych figur w dwóch kolorach: niebieskim i zielonym 
10. Multikącik 3 Służy do zabaw w sklep bądź teatr, a także spełnia funkcję 

biblioteczki. Posiada makatkę z kieszeniami do 

przechowywania pacynek oraz półeczki do eksponowania 

książek lub akcesoriów niezbędnych do zabawy w sklep.  

• wym. 115 x 80 x 165 cm 

11. Fakturowa aplikacja 9 Ślimak posiada spiralne nacięcie. 
• wym. 16 x 21 cm 

 

Wyposażenie wypoczynkowe 

Lp. Nazwa Produktu Ilość Opis produktu 

1. Kanapa rozkładana 3 Z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, łatwą do 

utrzymania w czystości. Tkanina nie zawiera ftalanów.  
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• wym. 48 x 80 x 49 cm  

• wym. po rozłożeniu 144 x 80 x 32,5 cm  

• gr. materaca 8 cm, kolor zielony 

2. Poducha do siedzenia 60 Miękka poducha z bawełnianym pokrowcem. Kształt rybka, 

pszczółka, miś – po 20szt. 

• wym. 70 x 80 cm 

3. Bajkowe materace 21 Materace 3-częściowe z ruchomymi łapkami i uszami, 

obszyte trwałą tkaniną PCV. 

• Wym. 197,5 x 114 x 5 cm 

• Kształt: miś, myszka, kurka – po 7szt. 

4. Poduszki do materacy 24 Miękkie 
• wym. 40 x 40 x 10 cm 
• Różne kolory i kształty 

5. Poduszki okrągłe płaskie 45 Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do 

utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. 

• śr. 35 cm - wys. 3 cm, różne kolory 

 

Wyposażenie szatni i innych pomieszczeń gospodarczych 

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis produktu 

1. Szatnia z drzwiczkami, (5 

modułów) 

16 Wykonane z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposażone w 

półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z 

haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty. 

Wyposażona w drzwiczki o różnych kolorach  

• wys. ławeczki 32,5 cm 

• 5 modułów  

• wym. 108,5 x 50 x 131 cm 

2. Ławeczka szatniowa 3 Ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o 

przekroju 38 x 20 mm. Siedzisko wykonane z płyty 

laminowanej w odcieniu bukowym. Ławka posiada stopki 

regulujące poziom.  

• wym. 121 x 39 x 40 cm, kolor zielony 

3. Metalowa szafa gospodarcza 3 Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy 

stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi dwuskrzydłowe, 

wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, 

zamykane zamkiem kluczowym z trzypunktowym 

ryglowaniem. W lewej części znajdują się 4 półki, w prawej 

drążek na ubrania oraz uchwyt na narzędzia do sprzątania.  
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• wym. 60 x 49 x 180 cm 

4. Regał magazynowy 2 Regały magazynowe wzmocnione na metalowych ramach z 
półkami z płyty laminowanej o gr. 25 mm. 

• wym. 84 x 40 x 185 cm 
• Regał podwójny 

 Półeczka/półka na 10 kubeczków 6 Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 

kubeczków (każdy otwór o śr. 7 cm), wykonana z kolorowej 

płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest 

plastikowy.  

• wym. 67,5 x 18 x 25 cm 

 Lustro dla dzieci 5 Lustro w drewnianej ramie z podpórką. wym. bez ramy 25 x 

25 cm 

 

W opisie produktu zostały zawarte informacje jakimi ma się kierować Wykonawca 

podczas przygotowywania oferty. Wykonawca może dobrać przedmioty zgodne z opisem 

lub równoważne, spełniające funkcje jakie oczekuje Zamawiający. 

   

3. Pozostałe warunki postępowania: 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Do oferty należy złożyć: 

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załączonego 

do ogłoszenia – załącznik nr 2. 

4. Kryteria sposobu oceny ofert: 100% cena  

5. W ofercie wykonawca poda cenę brutto zawierającą wszystkie koszty związane  

z realizacją zlecenia (przygotowanie do transportu, rabaty, dojazd, montaż itp.). 

6. Czas realizacji zlecenia: 10 dni  

Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 12.08.2015r. do godz. 9:00. 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
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Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której 

należy zamieścić następującą informację: Postępowanie w sprawie wyposażenia w meble w 

szkołach Stowarzyszenia.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona. 

4. Miejsce złożenia/przesłania dokumentów: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI GMINY BAĆKOWICE „EDUKACJA  

I PRZYSZŁOŚĆ”, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice. 

5. Termin wyboru oferty i kryteria oceny: 

a) Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 12.08.2015r. o godzinie 9.15. 

b) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, które 

wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie oraz spełniać będą warunki w nim 

zawarte. 

6. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Roman Szczuchniak – (15) 86 86  208 
       

      …………………………………………. 

               Podpis prezesa Stowarzyszenia 


