
Katowice, dnia 08.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę mebli

- zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa  - dotacja celowa  Ministra Edukacji 
i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek

(program „Inwestycje w Oświacie”).

1. Dane dotyczące Zamawiającego

Bartosz Stankiewicz 

z siedzibą w: 41-200 Sosnowiec,, ul. Piłsudskiego 46/18 A,
adres do korespondencji:  ul. Sobieskiego 44b, 41-200 Sosnowiec  -  Biuro Przedszkole i Żłobek
Bolek i Lolek 
NIP: 644-313-35-42, REGON: 241-644-038, 
adres e-mail: stankiewicz.biuro@gmail.com

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do Przedszkola zlokalizowanego w Sosnowcu,

przy ul. Łomżyńskiej 2. 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 39100000-3 Meble 

2. Szczegółowy opis zamówienia:

Lp. Opis towaru Ilość

1. Zestaw mebli do sal: 
wykonany z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, 
fronty o gr. 18 mm mają być pokryte trwałą okleiną 
termoplastyczną. Drzwiczki mają być wyposażone w zawiasy z 
cichym domykiem.

Szafki mają posiadać białe fronty oraz aplikacje, które będą 
nawiązywać do tematyki górskiej. 

1 zestaw

                                                                                                                                      



W skład zestawu ma wchodzić: 

- regał wielofunkcyjny, 
- regał z przegrodą i półką 
- drzwi i szuflady z aplikacjami nawiązującymi do tematyki 
górskiej

· wym. zestawu: ok. 470 x 40 x 160 cm (+/- 15%) 

2. Zestaw mebli do sal: 

ma być wykonany z klonowej i białej płyty laminowanej, o gr. 18 
mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. 
Drzwiczki wyposażone w zawiasy z cichym domykiem.

Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do 
tematyki morskiej. 

W skład zestawu mają wchodzić takie elementy jak: 
- szafka-domek z 2 półkami biała – 1 szt.
- szafka-ławeczka z materacem - 1 szt. 
 - szafka 1 półką na cokole - 1 szt. 
 - szafka słupek z 2 półkami - 1 szt. 
- regał  z 2 przegrodami i 2 półkami - - 1 szt.  

materac, drzwi i szuflady mają posiadać aplikacje nawiązujące do 
tematyki morskiej

· wym. zestawu: ok. 510 x 60 x 185 cm (+/- 15%)

1 zestaw 

3. Szafa z 3 półkami, przegrodą i drzwiami z cichym domykiem. 
Wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm.
· wym. ok. 80 x 40 x 160 cm (+/- 15%)

1 szt. 

4. Zestaw mebli do sal: 
wykonany z klonowej płyty laminowanej, o gr. 18 mm, fronty o 
gr. 18 mm mają być pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. 
Drzwiczki wyposażone w zawiasy z cichym domykiem.
Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do 
tematyki leśnej. 

W skład zestawu mają wchodzić następujące elementy: 
- regał z przegrodą i 3 półkami - 1 szt. 
- regał z 2 przegrodami i 2 półkami - 1 szt. 
- szafka słupek z 2 półkami - 1 szt. 
- szafka z 2 półkami - 1 szt. 
- szafka na dużą skrzynię - 1 szt.                                                - 
szafka z 1 półką na cokole - - 1 szt.
-drzwi oraz skrzynia na kółkach z aplikacjami nawiązującymi do 
tematyki leśnej
 
 wym. zestawu: ok.  475 x 40 x 160  cm (+/- 15%) 

1 zestaw 
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5. Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, 
o gr. 18 mm, fronty o gr. 18 mm, mają być pokryte trwałą okleiną 
termoplastyczną.

W skład zestawu mają wchodzić następujące elementy:

-szafka-domek z 3 półkami i na 4 szerokie szuflady, skrzynia 
klonowa - 1 szt.
- szafka  z 1 półką na cokole - 2 szt.
- szafka domek z 2 półkami - 1 szt.
- drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu - białe, 3 szt.
- drzwiczki średnie 90 st.  – białe, 2 szt.

1 zestaw 

6. Regał z przegrodą i 3 półkami

Wykonany z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 
18 mm.
wym. ok. 80 x 40  x 160  cm

1 szt. 

7. Drzwiczki średnie  do regałów - białe

wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną 
termoplastyczną,  wym. ok. 37 x 75 cm  (+/- 15%) 

1 szt. 

8. Nogi okrągłe z dokrętkami (4szt.) rozm. 0-3

komplet drewnianych nóg do blatów z kolorowym obrzeżem i 
blatów kolorowych - 4 szt.
Dzięki nogom ma być możliwe uzyskanie 4 wysokości stołów. · 3 
dokrętki, 4 szt, rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm)

20 zestawów 
(1 zestaw = 4 szt.,
łącznie 
zamawiane jest 
80 szt. nóg). 

9. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w 4 kolorach: 
czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym, wykończone 
obrzeżem PCV o gr. 2 mm w tym samym kolorze.  • wym. blatu 
ok. 120 x 74 cm (+/- 15%) 

20 szt. 

10. Krzesełko roz.3 białe

z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki 
bukowej o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm.
Wyprofilowane siedzisko,  zaokrąglone oparcie. Tylne nóżki mają 
bć wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu, co 
zwiększa stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci. Zatyczki 
z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem Zgodne z normą 
PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. 

5 szt. 

11. Krzesełko roz. 2 białe

z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki 
bukowej o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm.
Wyprofilowane siedzisko, zaokrąglone oparcie Tylne nóżki mają 
być wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu, co 
zwiększa stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci. Zatyczki 
z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem Zgodne z normą 

10 szt. 
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PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2:2016-2. 

12. Krzesełko roz. 0 białe
Krzesła z siedziskiem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej 
o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. 
Wyprofilowane siedzisko, zaokrąglone oparcie Tylne nóżki mają 
być wyposażone w stopki z tworzywa odchylone do tyłu, co 
zwiększa stabilność i zapobiega bujaniu się przez dzieci. Zgodne z 
normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. 

15 szt. 

13. Krzesełko roz. 1 białe

z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki 
bukowej o gr. 6 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm.
Wyprofilowane siedzisko zaokrąglone oparcie zapewnia wygodę i 
wpływa korzystnie na estetykę Krzesła. Tylne nóżki wyposażone 
w stopki z tworzywa odchylone do tyłu, co zwiększa stabilność i 
zapobiega bujaniu się przez dzieci. Zatyczki z tworzywa chronią 
podłogę przed zarysowaniem. Zgodne z normą PN-EN 1729-
1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. 

70 szt. 

14. Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą 
powietrze. Narożniki mają być wykonane z tworzywa sztucznego 
ich konstrukcja ma pozwalać na układanie łóżeczek jedno na 
drugim. wym. ok. 130 x 60 x 12 cm (+/- 15%) 

40 szt. 

15. Szafa przystosowana do przechowywania łóżeczek oraz 
kompletów pościeli dla minimum 24 dzieci. Wykonana z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu.
Szafa przystosowana do przechowywania minimum 24 kompletów
pościeli. W szafie mają znajdowac się minimum 24 schowki. W 
tylnej ścianie każdego schowka na pościel ma się znajdować otwór
wentylacyjny. Wym. ok. 97 x 70 x 185 cm (+/- 15%) wym. 
jednego schowka ok.30 x 60 x 20 cm (+/- 15%)

2 szt. 

16. Półeczka na kubeczki do mycia zębów:
 wykonana z foliowanej płyty z frezowanym wzorem, w kolorze 
szarym. Półka ma pomieścić min. 12 kubeczków, ma być 
wykonana z pleksi. · wym. ok. 95 x 22 x 38 cm  (+/- 15%). 

9 szt. 

17. Wózek na łóżeczka - biały
Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie 
maksymalnie 15 łóżeczek jednocześnie. Wym. ok. 130 cm x 58  x 
12 cm (+/- 15%) 

3 szt. 

18. Pokrowiec na łóżeczko przedszkolne - szary
Ma być zapinany na suwak. Pozwala przechowywać do 15 
łóżeczek. Ma posiadać rzepy umożliwiające regulację długości 
pokrowca. · wym. po rozłożeniu ok. 135 x 60 x 90 cm

3 szt. 

19. Krzesło obrotowe w kolorystyce limonkowo-czarnej
Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, 
zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana 
wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał wykonania: włókno 
syntetyczne. Średnica ok. 63 cm, wym. siedziska ok. 50 x 48 cm 
(+/-15); wys. siedziska 51-57 cm

4 szt. 
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20. Biurko lewostronne z szafką i 1 szufladą 90 - białe, w klonowej 
skrzyni
Szafka ma być wyposażona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 
90 stopni. 

Wym. ok. 120 x 60 x 75 cm • wym. frontu szuflady ok. 37 x 18 cm
• wym. wewn. szuflady ok. 32 x 43 x 9 cm • wym. frontu szafki 
ok. 37 x 37 cm • wym. wewn. szafki ok. 37 x 37 x 49 cm (+/- 15 
cm – dotyczy wszystkich wskazanych wymiarów) 

4 szt. 

21. Dywan o jednolitym kolorze (szary) Skład runa 100% PP heat-set 
frise przędza pojedyncza. Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest
Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. · wysokość runa: 
min. 7 mm • wym. 3 x 4 m

2 szt. 

22. Dywan o jednolitym kolorze (szary) Skład runa 100% PP heat-set 
frise, przędza pojedyncza. Posiadają Certyfikat Zgodności tzn. 
Atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. · wysokość
runa: min. 7 mm • wym. 4 x 5 m

2 szt. 

3. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi  zostać zrealizowane w  terminie do dnia 31.12.2022 r.  (w tym terminie  musi
nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem odbioru oraz
wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do dnia 31.12.2022
r.)

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Pytania

oferentów muszą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego.

2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach 
proceduralnych i  merytorycznych jest Pan Bartosz Stankiewicz, nr tel. 882064229

5. Opis przygotowania oferty

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

załącznik nr 1, Formularz ofertowy,
załącznik nr 2, Oświadczenie o brak powiązań, 

W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 4 Klauzula informacyjna.

Strona 5 z 7



1. Oferta oraz wymagany załącznik wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym.
2. Jeżeli  oferta  i  załącznik  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela  wykonawcy
należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę,
4. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług
VAT.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Opakowanie  zawierające  ofertę  powinno  być  oznakowane  następująco  (w  przypadku  ofert
przesyłanych osobiście/ listownie): „Oferta na zakup i dostawę mebli”. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną – decyduje data wpływu do zamawiającego)

do  biura Biuro Przedszkole i Żłobek Bolek i Lolek, zlokalizowanego w Sosnowcu (41-200), ul.

Sobieskiego 44b,  albo drogą elektroniczną na adres: do dnia  16.12.2022 r. godz. 10:00.  Wybór

wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert.

1. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
2. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę 

brutto,  netto, VAT w polskich złotych.

8. Opis kryterium oceny ofert

Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę kryterium cena brutto w PLN: 100%

Preferowana  jest  jak  najniższa  cena. Oferty  oceniane  będą  punktowo  0-100  pkt.  za  powyższe
kryterium według następujących zasad:

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100

Za  najkorzystniejszą  ofertę  uznana  zostanie  oferta  zawierająca  największą  liczbę  punktów

uzyskaną przy ocenie kryterium.

W sytuacji,  gdy  dwóch  lub  więcej  Wykonawców otrzyma  tą  samą  liczbę  punktów w oparciu  o

powyższe  kryterium,  Zamawiający  wybierze  Wykonawcę,  który  jako  pierwszy  złożył  komplet

poprawnie wypełnionych dokumentów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej 

liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza

kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o udzielenie dotacji celowej. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku niepodpisania przez

Ministra Edukacji i Nauki umowy określającej przeznaczenie dotacji celowej przyznanej na realizację

zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania związanych z wyposażeniem przedszkoli, szkół

lub placówek. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z wykonawcą dopiero w momencie, gdy

nastąpi podpisanie umowy przez Ministra Edukacji i Nauki umowę określającej przeznaczenie dotacji

celowej przyznanej na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania związanych z

wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek. 

9. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:

1)O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 2
(Oświadczenie  o  braku  powiązań),  tj.  wykonawcy,  który  nie  są  powiązani  z  Zamawiającym  lub
osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami
wykonującymi  w  imieniu  Zamawiających  czynności  związanych  z  przygotowaniem  i
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawców osobowo lub kapitałowo.

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
dostawy

Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej.

11. Załączniki:

Nr Nazwa załącznika

1 Wzór Formularza ofertowego

2 Oświadczenie o braku powiązań

3 Projekt Umowy

4 Klauzula informacyjna
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