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Zapytania Ofertowego NR 2/RPDS.0009/RR 

 
Rozeznanie rynku  

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

Przedszkole Przyszłości nr RPDS.10.01.03-02-0009/20 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 Szklarskiej Porębie w ramach projektu pt.: Przedszkole Przyszłości Porębie nr RPDS. 10.01.03-
02-0009/20 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: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Balonik, 58-580 Szklarska Poręba, ul. Mała 
1F,– Województwo Dolnośląskie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi tj. dostarczenie i zamontowanie wymienionych 
pomocy i sprzętów, we wskazanym powyżej miejscu w ciągu 6 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 Łóżka -Pufy  Minimalne wymagania dla zestawu: zestaw sześciu puf: Pufy 

charakteryzują się uniwersalnością dzięki kształtowi, który łatwo 
można dopasować do swoich potrzeb. rozłożony na 
płasko worek może służyć jako materac lub poducha do siedzenia albo 
leżenia; położony pod ścianą i zgięty w pół zastąpi fotel, a ustawiony 
może pełnić funkcję domowej sofy. Puf jest siedziskiem o zmiennym 
kącie nachylenia, a granulat, którym wypełniony jest wkład, sam 
dopasowuje się do pozycji i kształtu ciała. Uszyty z miękkiej tkaniny. 
Tkanina sprawia, że puf jest uwielbiany przez dzieciaki, Puf składa się 
z zewnętrznego pokrowca, który można łatwo zdjąć i uprać w pralce 
oraz wewnętrznego wkładu z granulatem. Dane techniczne produktu: 
pokrycie: 96% pes. 4% co waga: 6.5 kg wkład: granulat polistyrenowy 
wymiary pokrowca zewnętrznego: około170 x 130 cm 
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2 Meble do sali 
przedszkolnej  

Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw mebli o długości ok 3,8 m 
i składający się z następujących mebli: 2 sztuki: Szafka posiadająca 5 
szerokich półek, w tym środkową otwartą, a pozostałe zamykane 2 
parami dwuskrzydłowych drzwiczek. Wymiary szafki: około 1268 x 
704 x 450 mm (wys. x szer. x gł.). 2 sztuki: Szafka posiadająca 3 
otwarte półki. Wysokość półek: skrajne 227 mm, wewnętrzna 217 
mm. Wymiary szafki: około 798 x 704 x 450 mm (wys. x szer.x gł.). 
Kontenerek posiadający dwa pojemniki na klocki. Wymiary 
kontenerka: 562 x 1045 x 450 mm (wys. x szer. x gł.). 1 sztuka  regał 
narożny wewnętrzny umożliwiający łączenie powyższych elementów 
pod kątem prostym (w narożniku). Wymiary szafki dostosowane do 
powyższych elementów. zapotrzebowania. Kolorystyka mebli: korpus 
szary / kolory frontów pastelowe niebieskie lub szare ( kolory mogą 
się zmienić możliwość wyboru kolorystyki wg indywidualnego 
zapotrzebowania.. Wymiary: 2x 200cm x 50cm, 1x 180cm x 50cm.. 
Montaż i transport w cenie. 
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3 Szafki na klocki o Minimalne wymagania dla zestawu: Szafka na klocki - pojemnik 
wykonany został z materiału drewnopodobnego lub plastiku 
poliuretanowego. Wózek posiada otwory na uchwyty, dzięki czemu 
można go łatwo przesunąć lub przestawić w dowolne 
miejsce. Wyposażony jest w 4 kółka, z czego 2 można zablokować. 
Wysokość: 43 cm, głębokość: 40 cm, Szerokość: 50 cm, Waga 
produktu: 6,894 kg. Mobilny pojemnik płaski   do przechowywania 
klocków budowlanych. Dzięki 2 pokrywom wózek może także służyć 
jako ławka do siedzenia. W tym celu należy zablokować dwa z 4 
kółek. Wysokość: 31 cm. Głębokość: 38 cm. Szerokość: 76 cm. Waga 
produktu: 18,88 kg.  

o Cena zawiera transport i montaż 
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4 Biurko  o Minimalne wymagania dla zestawu: Biurko dwuszufladowe , wymiary 
minimalne (DxSxW)1200-x600x760 mm. 

o Wykonane z drewna lub materiału drewno podobnego, kolor dębu 
olejowanego, grubość blatu 3-5 cm, Górna szuflada zamykana jest na 
zamek z 2 kluczami. 

o Cena zawiera transport i montaż 
o  
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5 Krzesło  Minimalne wymagania dla zestawu:  Krzesło biurowe obrotowe z 
podłokietnikami. Oparcie z nakładką tapicerowaną, baza 5-ramienna 
Podstawa 5-ramienna, poliamidowa (wersja ST) lub 4-ramienna 
aluminiowa (wersja HST). Mechanizm synchroniczny typu 
samoważący z możliwością blokady w dwóch pozycjach (bazowej 
oraz maksymalnie odchylonej). 
Wersja ST – funkcja regulacji krzesła na wysokość. 
Amortyzator gazowy z poduszką poprawiającą komfort siedzenia 
(wersja ST). 
Kółka twarde lub miękkie, samohamowne. 
Siedzisko – konstrukcja z tworzywa zalewana pianką poliuretanową 
o gęstości 70 kg/m3. 
Oparcie plastikowe, wykonane z poliamidu z domieszką włókna 
szklanego z tapicerowaną nakładką. Pianka nakładki oparcia – cięta 
o gęstości 35 kg/m3. Tapicerka wełniana, miękka 
Waga ok. 12kg-14kg..Wymiary, wys: 91cm, szer-58cm, gł 77cm 
Cena zawiera transport i montaż 
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6 Stoliki, krzesełka • Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw - stolik i krzesełka dla 
dzieci..W skład kompletu wchodzą 6 krzesełek oraz 1 stolik. Wymiary 
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krzesełka: Wysokość: standard 60cm. Szerokość siedziska: 30cm. 
Siedzisko na wysokości ok 30cm Wymiar stolika. Wysokość: ok 50cm 
standard. Szerokość blatu: ok 50x50cm lub prostokątny 50x 70cm. 
Wykonane z drzewa sosnowego lub z drewnopodobnego materiału. 
Dwa zestawy. Kolor: blat drewniany, nogi stołu czarne, oparcia 
krzeseł kolor ciemnoszary, nogi krzeseł czarny. Cena zawiera 
transport i montaż 

7 Łóżka -leżanki Minimalne wymagania dla zestawu: Zestaw zawiera Łóżeczko 
piankowe z rozkładanym materacykiem. Po złożeniu zamienia się w 
praktyczny i wygodny fotelik. Pięć sztuk. Wym.: dł. 137 x szer. 77 x 
wys. 25 cm. Transport w cenie. 
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8 Ochraniacz 
zabezpieczający 
- narożny 

Minimalne wymagania dla zestawu:  Ochraniacz narożny, gumowy 
lub kauczukowy 2 sztuki w komplecie. Ok 200cm lub jeden do 
przycięcia. Zabezpieczający przed urazami, do zamocowania na 
krawędziach: Montaż w cenie. 
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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 20% większe lub mniejsze co do podanych wymiarów i wagi. 
 
 
 
  

 


