
 

 
                                                                                                                                          
   

 

 

Katowice, dnia 14.12.2022 r.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na zakup i dostawę pomocy terapeutycznych 

 

- 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 pomocy terapeutycznych do Przedszkola 

zlokalizowanego w Sosnowcu, przy ul. Łomżyńskiej 2.  

 

 

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

CPV:  39162110-9 –pomoce dydaktyczne 

 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

  

mailto:stankiewicz.biuro@gmail.com
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Lp. Nazwa Ilość  Opis 

1. Maglownica 

mała   

1 sztuka Pomoc terapeutyczna wykonana ze sklejki skaj, materiał 

tapicerski. Maglownica wyposażona jest w gumowe 

napinacze, które pozwalają na regulację siły nacisku, którą 

można dostosować do potrzeb użytkownika zawiera min.3 

wałki . Wymiary minimalne 110 cm (szerokość)  

2. Tunel 

sensoryczny   

2 sztuki Pomoc terapeutyczna wykonana z zmywalnego materiału. 

Wypełniona granulatem, wymiary minimalne 110 cm 

(długość), min. 3 kolory materiału 

3. Naleśnik materac 

sensoryczny 

2 sztuki Pomoc terapeutyczna do terapii sensorycznej. Wymiary 

minimum: 190 x 120 x 2 cm w jednolitym kolorze 

4. Ściana wodna 

LED   

1 zestaw Podświetlana ściana wykonana z bezpiecznego szkła 

akrylowego do wypełniania wodą. Możliwość zmiany 

ustawień światła. 

W zestawie: podstawa ze ścianą do napełniania wodą, pilot do 

sterowania światłem, pompa ręczna do napełniania i 

wypompowywania wody, pompa powietrza.  

Wymiary minimalne. 60 x 20 x 180 cm 

5. Podświetlany 

panel A2 

1 zestaw Wymiary całkowite ok. 65 x 47 cm (+/- 10%) 

obszar płyty podświetlanej: A2, wymiary ok. 50 x 40 cm (+/-

10%), dołączony przewód zasilający  

6. Nieskończoność 

- Panel świetlny   

1 zestaw Przyrząd do stymulacji zmysłu wzorku. Panel wyposażono w 

diody LED oraz zestaw luster, które efekt nieskończoności. W 

zestawie pilot, wymiary minimum.: 50 x 50 cm  

7. Drewniana deska 

do balansowania 

2 zestawy Zestaw składa się z drewnianej deski do balansowania, w 

zestawie minimum 3 kule 

8. Deska 

równoważna 

2 zestawy Maksymalne obciążenie: min.60 kg 

Wymiary min. długość 60 cm, szerokość min. 30 cm  

9.  Huśtawka 

gniazdo 

1 zestaw Materiał siedziska: poliester, Średnica siedziska ok. 90-120 

cm, Wysokość zawieszenia regulowana: od 140- 190 cm, 

Grubość liny min. 10 mm 

10. Panel 

sensoryczny 

4 zestawy Panel sensoryczny wypełniony płynem, który pod wpływem 

nacisku równomiernie się przemieszcza tworząc różne wzory i 

zachęcając do ruchu. Płytka wypełniona jest cieczą z 

barwnikiem kosmetycznym w pełni bezpiecznym. Spód 

pokryty jest pianką antypoślizgową. Każda sztuka w innym 

kolorze. Wymiary minimalne 50x50 cm  

11. Deskorolka 

terapeutyczna 

2 zestawy Wymiary siedziska minimum 70 x 40 cm, Wykonanie 

Stal, sklejka, skaj, materiał tapicerski. Produkt zarejstrowany 

w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie 

12. Zestaw gniotków 

różne rodzaje 

20 sztuk Gniotki z otworami do wyszukiwania w gniotkach małych 

przedmiotów np. myszkę w serze lub fasolkę  
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13. Łowisko 

edukacyjne 

1 zestaw Rybki sensoryczne wraz z wędką. Rybki wykonane z miękkiej 

pianki z wypustkami. Dzięki umieszczonym w rybkach 

magnesom można łowić je za pomocą wędki. 

W zestawie min. 5 rybek z wędką.  

14. Pudełko do 

zgadywania 

kształtów 

2 zestawy Skrzynka służąca do poprawy zdolności rozpoznawania 

przedmiotów za pomocą dotyku. Z dwoma otworami na ręce. 

15. Terapeutyczne 

wygłuszające 

słuchawki 

4 sztuki Regulowany rozmiar słuchawek. Redukcja hałasu o 20 dB 

Odpowiednie dla dzieci od 6 miesiąca życia do 10 lat. 

16. Kamizelka 

obciążeniowa 

4 sztuki Kamizelka dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami 

pracy układu proprioceptywego, związanymi z impulsami 

płynącymi z mięśni i stawów. Woreczki z obciążeniem 

znajdują się w kieszeniach na zewnątrz. Ściągacze dające 

możliwość dopasowania kamizelki do ćwiczącego. Możliwość 

prania.  

17. Zestaw 

sensorycznych 

gąbek 

14 sztuk Gąbki sensoryczne o różnych teksturach, kolorach i 

kształtach.  

18. Tunel 

animacyjny 

4 sztuki Tunel z materiału przez który może przejść dziecko. Bez 

usztywnień. Materiał: poliester, barwny, wytrzymały, miękki 

w dotyku Długość min. 4m. 

19. Duszek 

elastyczny 

4 sztuki Duszek elastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym jest 

pomocą terapeutyczną ułatwiającą stymuluje układ 

proprioceptywny – wzmacnia się świadomość całego ciała i 

koordynacji zapewnia mocny docisk/stawia opór, pomaga w 

koncentracji. Można prać w wodzie. 

20. Worek do 

skakania 

4 sztuki Wykonany z wytrzymałego materiału, wymiary min. 30 x 30 

x 70 cm  

21. Piłka 

gimnastyczna 

4 sztuki Gumowa piłka Min. 85 cm średnicy  
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22. Mobilna sala 

doświadczenia 

świata 

1 zestaw 

 

W skład zestawu wchodzą minimum następujące elementy: 

Wózek mobilny z instalacją elektryczną 

Kolumna wodna ok. 10/120cm z automatyczną zmianą koloru 

Zestaw światłowodów o dł. min. 250cm 

Magiczne Akwarium 

Projektor Aura Led w komplecie z tarczą żelową lub Projektor Mathmos z tarczami 

Panel lustrzany wypukły 

Wężyki UV 10szt. 

Fluorescencyjny bębenek na stojaku obrotowym lub Fluorescencyjne tuby na obrotowym 

stojaku 

Magiczne pałeczki UV min. 4szt. 

Materiał UV 2mb 

Dźwiękowe kamienie lustrzane 

Kolorowe kleksy min. 10szt. 

Zestaw do aromaterapii ( olejki, książka, emiter) 

Sensoryczne jajo lub kula sterowane pilotem ( wys. min. 40cm ) 

Pióropusz światłowodów 

Zestaw min. 3 klepsydr  

Duża klepsydra żelowa 

Pryzmy dźwiękowe 

Transparentny alfabet 

Brokatowe kształty lub tęczowe kamienie 

Zestaw min. 20 piłeczek sensorycznych 

Zestaw min. 6 piłek dotykowych 

Tęczowa maczuga 

Imitator deszczu 

Lustrzane klocki 

Sensoryczne klocki z wypełnieniem 

Tuba lustrzana z granulatem UV  
23.  Kamienie 

rzeczne do 

skakania  

2 zestawy Różnorodne kolorystycznie i wielkościowo stopnie z 

tworzywa sztucznego, imitujące prawdziwe kamienie. W 

środku kamienia znajduję się sprężyna ułatwiająca odbijanie. 

Zestaw zawiera min. 5 kamieni.  

24. Gra 

logopedyczna – 

powalające 

przygody 

1 sztuka Gra logopedyczna mająca na celu trening intensywności siły i 

kierunku dmuchania w celu wypracowania prawidłowych 

wzorców oddychania oraz wzmocnienie napięcia mięśni 

narządów mowy, aby poprawić i zapobiec niedokładnej 

wymowie wyrazów. 

25. Piasek 

kinetyczny 

8 

kompletów 

Waga min. 200 g różne kolory 

26. Gra 

logopedyczna 

utrwalająca 

głoskę „ż” 

2 zestawy Gra utrwalająca poprawną wymowę głoski „ż” zawiera: - 

kostki z drewna bukowego  

- KARTY PRACY Z ĆWICZENIAMI – min.10 kart 

- DOBBLE - karty do gry + woreczek bawełniany (wersja 

podróżna) 
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27. Gra 

logopedyczna 

utrwalająca 

głoskę „sz” 

2 zestawy Gra utrwalająca poprawną wymowę głoski „sz” zawiera: - 

kostki z drewna bukowego  

- KARTY PRACY Z ĆWICZENIAMI – min.10 kart 

- DOBBLE - karty do gry + woreczek bawełniany (wersja 

podróżna) 

28. Pomoc 

dydaktyczna 

kategoryzacja 

figury 

geometryczne 

2 zestawy Zestaw zawiera: 

- min. 96 elementów z twardej tektury lub plastiku 

(figury geometryczne) 

- instrukcję, woreczek 

29. Materac składany 

3 częściowy 

3 sztuki Materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów 

medycznych. Materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, 

posiada atest Certyfikat, nie zawiera ftalanów, ognioodporny, 

odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot), wym. min. 

200x85x5 cm 

 

UWAGI:  

- Oferowana cena ma zawierać również dostawę w/w produktów.  

 

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,  

 załącznik nr 4 Klauzula informacyjna,  

w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 

spółek cywilnych.  

 

Do oferty należy dołączyć załącznik w postaci zdjęć ofertowanych produktów. Oferty nie 

zawierające niniejszego załącznika zostaną odrzucone.  

3. Oferta oraz wymagany załącznik wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym. 

4. Jeżeli oferta i załącznik zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy 

dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 
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ofertę, 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług VAT. 

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych osobiście/ listownie): „Oferta na zakup i dostawę pomocy terapeutycznych”.  

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.  

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Oferty należy dostarczyć do dnia 22.12.2022  do godz. 10:00 (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 czynnego w godz. 8:00-15:00, albo 

drogą elektroniczną na adres: stankiewicz.biuro@gmail.com 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.  

 

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.  
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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 

 

 


