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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Procedura nr 1 – Dostosowanie pomieszczeń 
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż 

Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż 

 
 

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:  

1. Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż 

2. Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż 

Dostosowanie, oraz modernizacja będą przeprowadzone w: 

• PSP Modliborzyce, Modliborzyce 93, 27-552 Baćkowice 

• PSP Piórków, Piórków 9, 27-552 Baćkowice 

• PSP Wszachów, Wszachów 49A, 27-552 Baćkowice 

 

Wyposażenie łazienek 

Lp. Nazwa produktu Ilość Opis produktu 

1 Umywalka biała 4 

Umywalka z otworem, z przelewem. Mocowana  
na śrubach. Do kompletowania z postumentem.  
W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa.,  
wym. 49x42cm 
 

2 Miska ustępowa 2 Miska ustępowa dla dzieci. Miska ustępowa lejowa o 
wysokości 33 cm z odpływem poziomym 
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3 Brodzik z kabiną 1 

Półokrągła kabina prysznicowa. 
Kabina posiada nowoczesny i funkcjonalny design, 
przeźroczyste szkło 6mm, chromowane profile i duże, 
wygodne drzwi. 

Wymiary kabiny: 900x900x1950  

W komplecie półokrągły brodzik o wymiarach 900 x 900 x 155 
(40) ze zdejmowaną obudową i otworem na syfon o średnicy 
90 mm.  

Panel prysznicowy 

Wymiary:  
 

� Słuchawki - wysokość: 25 cm, średnica: 11 cm 
� Deszczownica - 20 cm / 20 cm 
� Kolumna - 101x27x20 cm 

  
Charakterystyka produktu:  

• rozmiar deszczowni 20x20 cm 
• słuchawka prysznicowa pięciofunkcyjna 
• wąż prysznicowy ze stali nierdzewnej 140 cm 
• wąż przyłączeniowy ze stali nierdzewnej 80 cm 
• przełącznik do zmiany strumienia wody wykonany z 

mosiądzu 
• kolumna posiada możliwość regulacji rozstawu 

montażu 
• kolumny natryskowe  można podłączyć za pomocą 

węża przyłączeniowego znajdującego się w zestawie, 
do każdej baterii prysznicowej dostępnej na naszym 
rynku. 

4 Dozownik do mydła 4 

Opis: 
• wykonany z plastiku ABS 
•   kolor biały  
•    zawór niekapek 
•  przycisk ergonomiczny 
•   napełnianie pojemnika z kanistra 

  
 Dane techniczne: 
    

•  Wysokość: 170 mm 
•    Szerokość: 105 mm 
•    Głębokość: 125 mm 
•   Pojemność: 500 ml 

5 Podajnik na ręczniki papierowe 4 

• Przeznaczenie : ręczniki składane w listkach  
(mieści 500 szt.) typu ZZ 

•  Montowany do ściany za pomocą kołków 
rozporowych dołączonych do zestawu  

•   Wizjer informuje o ilości papieru  
•  Wymiary: 280mm x 270mm x 130mm (WxSZxG)  
•   Kolor: biały 
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6 Bidet 1 

Bidet stojący 
• Wymiary: 
• Długość 575 mm 
• Szerokość 355 mm 
• Głębokość 400 mm 
• Kolor biały 

Bateria bidetowa: 
• bateria chromowana 
• perlator M24 x 1 
•  wężyki przyłączeniowe 
•  korek automatyczny 
•  zestaw montażowy 

7 Zestaw wc kompakt 2 

• Doprowadzenie wody : Z boku  
• Odpływ wody : poziomy  
• Szerokość: 385 mm  
• Wysokość: 820 mm  
• Głębokość: 635 mm  
•  Spłukiwanie : 3/6 
•  Deska twarda duroplastowa, wolnoopadająca 
•  Kolor bialy 

8 Lustro 3 

Lustro w wypukłej ramie o wymiarze 60x40 cm (Wymiar 
dotyczy lustra razem z ramą). Kolor biały. Materiałem ramy 
jest listwa MDF oklejona folią meblową. Grubość ramy 18mm, 
szerokość 50 mm. 

 

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.). 
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6. Czas realizacji zlecenia: 10 dni  

Oferty należy składać osobiście lub pocztą do: 13.08.2015r.  do godz. 9:30. 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

Ofertę składaną osobiście lub przesłaną pocztą należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której 

należy zamieścić następującą informację: Postępowanie w sprawie dostosowania i modernizacji 

toalet 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 13.08.2015r. o godzinie 9.45. 

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 

 


