
 

 
                                                                                                                                          
   

 

 

Katowice, dnia 14.12.2022 r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

na zakup i dostawę zabawek  

 

- 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 zabawek do kącików zabaw do Przedszkola 

zlokalizowanego w Sosnowcu, przy ul. Łomżyńskiej 2.  

 

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

CPV: 37520000-9 Zabawki 

 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

 

l.p. 

Nazwa 

produktu Ilość Opis 

1. Kuchenka 

zabawkowa 1 

1 Kuchenka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego(tak jak 

typu Step2) przeznaczona dla dzieci od minimum od 3 lat.    

Wyposażenie: elektroniczny palnik z dźwiękami gotowania 

oraz efektami świetlnymi,otwierany piekarnik z pokrętłem, 

otwieraną dużą lodówkę, zlew z ruchomym kranem, pojemne 

mailto:stankiewicz.biuro@gmail.com
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półki, pojemnik na śmieci, wieszaki na akcesoria Wym min 

kuchni 97x87x29 cm 

2. Kuchnia 

zabawkowa 2 

1 Kuchenka przeznaczona dla dzieci od minimum od 3 lat  

wykonana z wysokiej jakości tworzywa (tak jak typu Step2(. 

Kuchnia  wyposażona w: suszarka na naczynia,półka na 

przyprawy, mikrofala,lodówka, talerze,kubki,garnek,patelnia 

przykrywki,sztućce solniczka i pieprzniczka . Wym min  

kuchni  105x71x35 cm 

3. Kącik 

mechanika 

1 Duży kącik mechanika przeznaczony dla dzieci od 3 lat. 

Zestaw zawiera 50 dodatkowych elementów. Zawiera duży 

przestrzenny blat minimum 90 cm długości do swobodnego 

operowania narzędziami. 

Nad blatem umieszczona jest lampka oświetlająca miejsce 

pracy. 

Zawiera długą rurę do odkurzacza połączoną z szafką i 

pojemnikiem, dzięki czemu po skończonej pracy mechanik 

może posprzątać rozsypane śrubki. Wymiary minimum 

103,5x86x38 cm 

. 

4. Tor wyścigowy   1 Do zestawu dołączone jest 5 resoraków, platforma startowa z 

wyrzutnią na 2 samochody, 8 torów. Wiek: 4+ 

Wymiary minim: 40,5 x 119 x 66 cm 

5. Kącik opiekunki 1 Opiekunka zawiera: przewijak, umywalkę z obrotowym 

kranem, siedzisko - krzesełko dla lalki, kręcącą się karuzelę, 

dużą pralkę z ruchomym pokrętłem i otwieranymi drzwiami, 

dużą półeczkę oraz szafkę z drzwiczkami. Dodatkowe 

akcesoria zawarte w zestawie: dwa pojemniki w kolorze 

żółtym oraz trzy wieszaczki na ubranka dla lalek. 

 

Wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci nie 

zawierający ftalanów, atestowany, z masywnego tworzywa 

sztucznego o podwójnych ściankach odpornych na pęknięcia. 

 

Produkt przebadany w akredytowanym laboratorium, spełnia 

wszelkie wymogi normy EN71 1-3. 

6. Zestaw klocków 

konstrukcyjnych 

2 Zestaw klocków konstrukcyjnych opartych na kole zębatym 

zawierający 5 zestawów klocków - 2010 elementów. Książka 

w zestawie zawierająca scenariusze zajęć wraz z kartami 

pracy o tematyce m.in. projektowanie i konstruowanie 

ruchomych mechanizmów. 
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7. Ścianka wodna 1 Scianka wodna wykonana  zwysokiej jakości plastiku (tak 

jak typu Step2) od 1,5 roku, wymiary 84 x 71 x41cm  

Posiada różne narzędzia do przelewania wody 

8. Klocki mini 

wafle 

4 zestaw minimum 500 szt miękkich klocków, 

przypominających w dotyku gumę,. Zestaw zawiera również 

28 kart edukacyjnych dla dzieci 

Wiek: 3+ 

9. Zgadula 

dźwiękowa 

2 Dwanaście kwadratowych pudełek z drewna z przeźroczystą 

szybką. Ćwiczy zmysł słuchu i zmysł wzroku. Do 

pudełeczek dołączona drewniana plansza do 

przeprowadzania różnego rodzaju gier. 

10. Bum bum rurki 4 Zestaw diatoniczny składający się z 8 rurek każda o różnej 

długości i różnym, harmonijnym dźwięku od C do C2 (gama 

C-Dur). 

Rurki wykonane z wysokiej jakości tworzywa, są lekkie i 

dokładnie nastrojone. 

Wymiary: długość rurek od 62 do 30 cm 

Wiek: 3+ 

11. Tęczowe liny 2 Zestaw lin do ćwiczeń i zabaw: minimum 7 lin 

zakończonych magnesem ( tak by można je było ze sobą 

łączyć) długośc lin od 90 do 540 cm, dodatkowo 12 białych 

krążków, kostka kolor oraz instrukcja z zabawami dla dzieci. 

Produkt przebadany w akredytowanym laboratorium, spełnia 

wszelkie wymogi normy EN71 1-3, Wiek: 3+Pomoc, która 

pozwala na przeprowadzenie ćwiczeń usprawniających 

motorykę ogólną 

zabawy rzutne i zręcznościowe,np: "rzut do celu", "kolorowa 

góra", "karmienie rybek" 

biegi i skoki, " szybko do domu", " kolorowe skoczki", " 

tęczowe hasanie" 

zabawy na lokalizację, 

zabawy na orientację w przestrzeni, 

ćwiczenia reakcji równoważnych.Liny wykonane są aż z 

trzech warstw: 

pierwsza - miękkie wypełnienie - polipropylen 

druga - prosty jednostronny splot liniowy, 

trzecia - bardzo trwała, odporna na uszkodzenia warstwa o 

splocie lewostronnym i prawostronnym. 

12. Wózek dla lalek 2 Wózek z tworzywa sztucznego przeznaczony dla dzieci od 2 

lat, wym min. 48x39x28 cm, kolor różowo-biało-fioletowy 

Konstrukcja rączki i możliwość jej przełożenia pozwala na 

prowadzenie wózka tak, aby mieć lalkę przed sobą zwróconą 

w kierunku jazdy lub tak, aby lalka była zwrócona w 
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kierunku prowadzącego. Pod siedziskiem znajduje się wnęka 

na położenie dodatkowych elementów. 

13. Wózek na 

zakupy 

2 Wózek z tworzywa sztucznego przeznaczony dla dzieci od 2 

lat, wym min. 55x33x47 cm, kolor niebiesko-beżowo-

zielony Koła zamontowane na stalowych osiach umożliwiają 

płynne i lekkie prowadzenie wózka po każdej powierzchni. 

Wózek posiada na dole specjalny wspornik, jako 

zabezpieczenie przed przewróceniem się wózka, kiedy 

dziecko mocniej oprze się na jego rączce. 

14. Zestaw klocków 

do specjalnch 

potrzeb 

edukacyjnych 

1 Książka z lekcjami pod specjalne potrzeby edukacyjne, 

minimum 26 stron A4, dodatkowo minumum 5 woreczków 

bawełnianych  z klockami opartymi na bazie koła zębatego - 

w każdym woreczku minimum 18 klocków do indywidualnej 

terapii. 

15. Zestaw 

zabawkowych 

produktów 

spożywczych 

2 Przeznaczony dla dzieci od 2 lat minimum  101 elementów z 

tworzywa sztucznego 

16. Cudaki 1 minimum 62 elementy: w tym 4 podstawy - tułowia, w które 

można włożyć różnokolorowe nogi, skrzydła, ogony, głowy, 

uszy, oczy, nos, usta, a nawet wąsy. 

17. Magnetyczne 

obrazy 

4 W każdym otworze, znajduje się schowana na dnie metalowa 

kulka. 

Za pomocą magnetycznego długopisu dziecko przyciąga 

kolejno kulki na wierzch z odpowiednich otworów, tworząc 

magnetyczne obrazy. Minimalna wielkość obrazu 22/17,5/1 

cm; 

18. Układanka 

spagetti 

2 Zestaw zwiera 6 stanowisk pracy. Każde stanowisko składa 

się z : 

1 drewnianej tablicy (tabletu) ze specjalnym rzepem,1 

uchwytu "długopisu", 1 sztalugi pod obraz – tablicę, 1 

kompletu po 20 szt. kolorowych sznurówek o różnych 

długościach i w 5 barwnych kolorach, 1 komplet filców 

każdy po 15 szt. w pudełku. Filce tzw. dopełniające obrazek 

-uśmiech, oczy. Do zestawu dołączone karty pracy dla dzieci 
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19. Gra gąsienice 2 Zestaw do małej motoryki, składajacy się z  minimum 4 

różnokoloroych,  wyprofilowanych łyżek wykonanych z 

bambusa, pozwalających na ćwiczenie prawidłowego 

chwytu,   kulek  w 4 różnych kolorach , każdy kolor - 9 kulek 

ponumerowanych  od 1 do 9 umożliwiają tworzenie 

różnorodnych zabaw matematycznych. Dodatkowymi 

elementami zestawu są krążki, banda i listewka 

20. Płachta do gry w 

piłkę 

1 mobilne boisko do piłki nożnej  wymiar min. 140 x 230 cm - 

materiał:  poliester z trwałym nadrukiem,  w zestawie piłka 

PVC Ø 23 cm, pompka, worek na zestaw instrukcja 

21. Układ 

współrzędnych 

2 Drewniany Układ Współrzędnych do rozwiązywania zadań 

logiczno-matematycznych z kartami zadań o różnym stopniu 

trudności. 

1. Drewniany Szablon z układem współrzędnych o 

minimalnych wymiarach 37x39 cm 

2. 90 klocków walców kompatybilnych z układem 

współrzędnych 

3. Drewniane pudełko na klocki 

4. 24 zadania na 8 kartach 

22. Skrzynia światła 

i kuweta 

sensoryczna 

2 Zestaw Skrzynka Światła i Kuweta Sensoryczna zawiera: 

skrzynka Światła - o wymiarach 38 x 41 x 6 cm, pilot 16 

kolorów + zasilacz 

2. Kuweta o min wymiarach 380x350x40 mm na piasek lub 

inny materiał do zabawy, np.: fasola, makaron, kasza 

3. Specjalny, drobnoziarnisty piasek - 1 kg 

4. Pudełko z narzędziami do pisania typu: pędzle grube, 

pędzle cienkie, pedzel z gąbką, drewniane grabki i linijka 

Razem minimum 10 szt. 
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23. Zestaw klocków 

do ćwiczeń 

muzycznych 

1 Zestaw min 127 klocków opartych na bazie koła zębatego o 

specjalnej kolorystyce połączonej z bum bum rurkami, do 

kodowania rytmów, piosenek. Dodatkowo w zestawie 

książka z lekcjami dla nauczyciela, 16 kart zadań , oraz bum 

bu rurki. Zestaw ten daje możliwości: 

1. Układanie i odgrywanie sekwencji rytmicznych, 

2. Słuchanie, zapamiętanie i odtworzenie usłyszanych 

rytmów, 

3. Szyfrowanie i kodowanie rytmów oraz wykorzystania 

utworzonego kodu w zabawach muzycznych, 

4. Zrozumienie czasu trwania odpowiednich wartości nut 

(ćwierćnuta, ósemka), 

5. Interpretacja ruchem schematów rytmicznych, z 

wykorzystanie gestów dźwiękotwórczych: klaskanie, 

pstrykanie, tupanie, uderzanie o kolana, 

6. Wizualizacja prostej, kolorowej partytury i zagranie 

melodii za pomocą muzycznych rurek, 

7. Rozróżnianie wysokości dźwięków, 

8. Zapamiętanie nazw literowych dźwięków gamy C-dur, 

9. Poszukiwanie podobieństw między kodem, a zapisem 

nutowym, 

10. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie." 

24. Memolo 1 Zestaw minimum 135 drewnianych płytek 26 róznych 

obrazków w 5 wariantach wykonanych z drewna       

średnicy 6x6cm   

 

 

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: 

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

o załącznik nr 4 Klauzula informacyjna,  

w przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 

spółek cywilnych.  

 

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 

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 zabawek”.  

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 w godz. 8-15, 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.  
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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.  

 

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 

 

 


