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Zapytania Ofertowego NR 3/RPDS.0002/RR 

Rozeznanie rynku  

 

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż mebli i wyposażenia sali przedszkolnej w ramach projektu pt.: 

pt.: Przedszkola Marzeń w Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01.03-02-0002/20 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Firma: Fundacja Art Projekt,  

Adres siedziby głównej: Ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków 

NIP: 6762464787 Regon: 122844522, KRS: 0000458470 

Osoba do kontaktu: Oliwia Sławińska, email: biuro@projektyunijne.org.pl 

 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zakup, dostawę i mebli i wyposażenia sali przedszkolnej 

Przedszkola w Mysłakowicach oraz Przedszkola w Łomnicy w ramach projektu pt.: Przedszkola Marzeń w 

Gminie Mysłakowice nr RPDS.10.01.03-02-0002/20 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na podstawie rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020, aktualnych na dzień niniejszego zapytania ofertowego.  

 

Zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie ceny rynkowej dla niniejszego zamówienia. Skontaktujemy się 

tylko z wybranymi wykonawcami. 

 

II. Szczegółowy przedmiotu zamówienia publicznego  

 

 

1. Zamówienie obejmuje również transport mebli do miejsca wskazanego przez zamawiającego 

rozładunek oraz montaż wszystkich mebli wskazanych w zamówieniu. Miejsce realizacji zamówienia: 

Przedszkole Publiczne w Łomnicy ul. Karkonoska 115b, 58-500 Łomnica oraz Przedszkole Publiczne 

w Mysłakowicach ul Daszyńskiego 20, 58-533 Mysłakowice. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi tj. dostarczenie i zamontowanie wymienionych 

pomocy i sprzętów, we wskazanym powyżej miejscu w ciągu 12 tygodni od dnia wybrania wykonawcy.  

3. Zakup, dostawa i montaż mebli, o poniższych minimalnych wymaganiach lub równoważne w zakresie 

parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 39161000-8 - Meble przedszkolne, 39150000-9 - różne meble i 

wyposażenie, 

 

Specyfikacja szczegółowa  

 

Lp.  Nazwa  Opis szczegółowy – Minimalne wymagania Ilość 

sztuk/ 

zestawów 

1 Zestaw mebli nr 

1  

Minimalne wymagania: 

Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej – lub 

innej zgodnej z ustaleniami z dyrektorem przedszkola o gr. 18 mm, 

fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Regał XL  

4,5 m z przegrodą i 3 półkami, klon lub biały, 1 szt. Szafka M z 1 

półką na cokole, klon lub biały, 2 szt.Szafka asymetryczna M na 

szerokie szuflady, klon lub biały, 1 szt. Szafka M+ na plastikowe 

pojemniki - z 2 przegrodami, klon lub biały, 1 szt.Pojemnik głęboki 2 - 

transparentny, 9 szt. Pojemnik Jumbo 4 - biały, 3 szt. 

drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - białe, 1 szt. 

drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - szare, 1 szt. drzwiczki 

średnie 90 st. - białe, 4 szt. szuflada wąska prawa/lewa - biała, 2 szt. 

szuflada wąska prawa/lewa - szara, 2 szt. wym. 458,2 x 48 x 161,6 cm. 

Cena zawiera transport z montażem. 
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2 Meble do sali 

przedszkolnej  

Minimalne wymagania: 

 Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu lub białej v, o 

gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną 

termoplastyczną. Szafka-domek – żółta w klonowej lub białej skrzyni, 

1 szt. Materac-siedzisko szare, 1 szt. 

szafka-domek z 2 półkami, skrzynia klonowa lub biała, szara, 1 szt., 

drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - szare, 1 szt., drzwiczki 

małe 90 st. mocowane do korpusu - żółte, 1 szt. Poduszki kwadratowe 

2 szt. motyw rombów, 1 kpl. Poduszki kwadratowe 2 szt. szary 

melanż, 1 kpl. Poduszki kwadratowe 2 szt. Żółte, 2 kpl. Poduszki 

prostokątne 2 szt. motyw płotka, 1 kpl. Poduszki prostokątne 2 szt. 

Żółte, 1 kpl,  wym. 285 x 60 x 186 cm. Cena zawiera transport z 

montażem. 
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6 Stoliki, krzesełka  Minimalne wymagania: Zestaw zawiera rozmiar 2 i 3 stolika z 

krzesełkami zgodnie z poniższym opisem, kolory do ustalenia z 

dyrektorami przedszkola. Cena zawiera transport z montażem. 

Stół prostokątny biały z 4 krzesłami białymi, rozm. 3: Blat prostokątny 

biały, 1 szt. Nogi okrągłe 40 - 58 cm, 4 szt., 1 kpl, Krzesło Filipek 

rozm. 3 białe - buk, 4 szt. 

Stół prostokątny biały z 4 krzesłami białymi, rozm. 2, Blat prostokątny 

biały, 1 szt., Nogi okrągłe 40 - 58 cm, 4 szt., 1 kpl., Krzesło Filipek 

rozm. 2 białe - buk, 4 szt 
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7 Pufy Minimalne wymagania: Miękkie i wygodne gruszki wypełnione 

granulatem styropianowym, dopasowujące się kształtem do osoby 

siedzącej. Zewnętrzny pokrowiec z motywem trójkątów, kółek lub 

strzałek, wykonany z welurowej tkaniny obiciowej.  śr. 60 cm, wys. 80 

cm. Cena zawiera transport z montażem. 
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8 Ochraniacz 

zabezpieczający 

- narożny 

Minimalne wymagania: Ochraniacz narożny w kształcie kredki, 

zabezpieczający przed urazami, do zamocowania na ostrych 

krawędziach. Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, wytrzymały 

na temperaturę do 80 stopni C, ognioodporny. Wytworzony na bazie 

poliuretanu, z gładką powłoką. Nie może być przycinany. Mocowany 

za pomocą silikonu. • wym. 7 x 7 x 100 cm. Cena zawiera transport z 

montażem. 
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UWAGA: 
 

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) 

sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów  Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach 
technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.                                                           
 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane 
patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają̨ parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza 

złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jeżeli w 

opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, ilekroć występują nazwy konkretnych 

elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne, wymiary, waga) sugerujące wyroby elementy konkretnych firm, producentów 

– Wykonawca winien przyjąć, że podano produkty przykładowe i podane cechy produktu są orientacyjne. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia oraz o 15% większe lub mniejsze co do podanych wymiarów i wagi. 

  

 


