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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

na realizację zadania: Zakup dodatkowego wyposażenia w ramach projektu  

pt: „Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis” w ramach Priorytetu IX POKL 

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej – projekty konkursowe” 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Lipowiec Kościelny 

                                                               Lipowiec Kościelny 213 

                                                               06-545 Lipowiec Kościelny 

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

 Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, 

datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie 

zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia (m.in. koszt dostawy). Cena ta będzie obowiązująca przez cały okres 

ważności ofert.  

 Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji (nie krótszy 

niż okres gwarancji producenta). 

 Oferta powinna zawierać propozycje dla wszystkich elementów wymienionych w 

przedmiocie zamówienia. 

 Oferta powinna zawierać koszt materiałów eksploatacyjnych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia, w ramach 

projektu „Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. 

Dodatkowe wyposażenie powinno spełniać co najmniej poniższe wymagania  

i parametry lub być równoważne. 
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Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia 

ilość 
w szt. 

1 
Szafa wysoka na 8 szuflad. Wyposażona w duże półki oraz miejsce na 8 szuflad. 
Wykonana z płyty wiórowej w tonacji buku, wym. 83,6 x 40 x 190 cm 2 

2 

Szuflady z prowadnicami do szafy z poz. 1 zamówienia. Wykonane z płyty wiórowej, 
wym. środka szuflady 36,5 x 35 cm, wym. frontu 39,5 x 16 cm, uchwyty. Po 4 sztuki w 
kolorze czerwonym, żółtym, zielonym i pomarańczowym 16 

3 
Szafka na instrumenty. Szafka wyposażona w drzwiczki i szufladę. Wykonana z płyty 
wiórowej w tonacji buku, wym. 53,6 x 40 x 50 cm 2 

4 
Kolorowy regał z szufladami, wyposażony w 3 szuflady z frontami wykonanymi z płyty 
MDF. Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, wym. 83 x 35 x 83 cm 3 

5 

Nadstawka z drzwiczkami. Wyposażona w kolorowe drzwiczki wykonane z płyty MDF, 
dostosowana do regału z szufladami z poz. 4 zamówienia. Wykonana z płyty wiórowej 
w tonacji brzozy, wym. 83 x 35 x 50 cm 2 

6 
Słupek na 4 szuflady klasyczny. Szafka wyposażona w 3 półki i miejsce na 4 szuflady i 
drzwi, wym. 43,7 x 40 x 190 cm 2 

7 

Szuflady dopasowane wymiarem do słupka na 4 szuflady (poz. 6 zamówienia) w kolorze 
zielony - 2 szt., żółty - 2 szt., pomarańcz - 2 szt., czerwony- 2 szt. Wykonane z płyty 
wiórowej.  8 

8 

Drzwi w kolorze zielonym, dopasowane wymiarem do słupka na 4 szuflady (poz. 6 
zamówienia). Wykonane z płyty wiórowej, zawierające specjalne zawiasy, które 
pozwalają na otwarcie drzwi o 180 st. na zewnątrz. 2 

9 
Transparentne pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych, gier i różnych 
drobiazgów, o poj. 8 l - 3 szt. 3 

10 Skrzynia na kółkach z rączką, wym. 71,5 x 39 x 39 cm, 70 l 6 

11 Uśmiechnięty pojemnik duży, poj. 129,2l, wym. 86 x 52 x 61 cm 3 

12 
Koszyczki o różnych rozmiarach. Po trzy sztuki w rozmiarach: 20x10x5cm, 25x16x8cm, 
30x20x11cm, 36x26x15cm 12 

13 
Kosz na piłki - pojemnik na piłki, wyposażony w kółka, które ułatwiają jego 
przesuwanie, wym. 64 x 64 x 88 cm, wym. po złożeniu 15 x 15 x 88 cm  3 

14 
Ławka gimnastyczna 2 m, która po odwróceniu spełni rolę równoważni. Wykonana z 
drewna sosnowego na stabilnym metalowym stelażu, wym. 200 x 22 m 2 

15 
Stolik na akcesoria sportowe. Kolorowe ścianki boczne i panele frontowe, wym. 90 x 60 
x 80 cm, bez wyposażenia 2 

16 
Krzesło obrotowe na kółkach, wysokie ergonomicznie wyprofilowane oparcie, 
regulowana wysokość. Kolor czarny lub siwy 1 

17 
Krzesło typu ISO w kolorze czarnym. Wykonane z wytrzymałej tkaniny, stelaż z ruty 
płasko-owalnej, siedzisko i oparcie tapicerowane, wys. 47 cm 2 

18 

Kalendarz - makatka. Makatka z min. 33 ruchomymi elementami (pory roku, dni 
tygodnia, miesiące, pogoda, symbole zajęć w przedszkolu), 3 kieszenie na 
niewykorzystane elementy, wymiar min. 99 x 99 cm 3 

19 Kosz na śmieci - żabka, poj. 20 l, wym. 26 x 26 x 39 cm 1 
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20 

Szatnia typu Porządkuś, wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu. Wyposażona w 
półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. 
Ażurowa półeczka na buty. Po zamontowaniu drzwiczek wnęka o gł. 25 cm, wys. 
ławeczki 34 cm, 5 modułów, wym. 108,5 x 50 x 130 cm  7 

21 

Drzwiczki do szatni typu Porządkuś, wykonane z płyty MDF, w różnych kolorach - 
brązowym - 5 szt., niebieskim - 6 szt., czerwonym - 6 szt., pomarańczowym - 6 szt., 
zielonym - 6 szt., żółtym - 6 szt., wym. 19,1 x 65,3 cm 35 

 

UWAGA:  

Opis przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz 

użytkowych. 

Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment: 

- był fabrycznie nowy, nie nosił śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, 

- był odpowiedni dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

- był całkowicie bezpieczny i w pełni odpowiadał wymogom stawianym produktom dla dzieci 

oraz był dopuszczony do użytku przez dzieci w placówkach przedszkolnych – posiadał 

niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty poświadczające zgodność z normami 

obowiązującymi w Unii Europejskiej, 

- spełniał wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

 

IV. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

- cena 100% 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

V. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące 

dokumenty:  

 

Wypełniony czytelnie, w języku polskim formularz ofertowy (w załączeniu do niniejszego 

zaproszenia) wraz ze specyfikacją i kserokopią dokumentów potwierdzających posiadanie 

odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa i atestów (jeżeli dotyczy). Oferta może zostać 

złożona na innym formularzu pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w 

otrzymanym druku oferty.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana (adres oferenta, tytuł projektu, 

rodzaj usługi).    

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:  

Oferty należy składać na adres:  

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym,  

Lipowiec Kościelny 213,  

06-545 Lipowiec Kościelny,  

osobiście, pocztą lub kurierem w terminie do dnia 12.09.2014r. do godz. 13.00. 

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. Miejsce i termin otwarcia oferty:  
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Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pok. Nr 5, dnia 

12.09.2014r. po godzinie 13.00. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o 

tym niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Osoba do kontaktu z 

wykonawcami – Renata Zalewska tel. (23) 655-50-28/29 lub Małgorzata Szybicka  

tel. 510-711-913. 

 

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:  

Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania i dotrzymania wszelkich 

zapisów umowy zawartej z Zamawiającym. 

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem, w terminie do 14 dni 

od dnia otrzymania faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. Zamawiający 

oświadcza, iż Wykonawca może wystawić fakturę bez podpisu Zamawiającego na 

fakturze.  

 

IX. Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego: 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu każdego przedmiotu zamówienia u 

innego Wykonawcy, bądź odstąpienia od zakupu wybranych przedmiotów zamówienia. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji lub zrezygnowania z części 

zamówienia w przypadku przekroczenia środków przewidzianych w budżecie projektu. 

Natomiast w przypadku posiadania środków w budżecie projektu na dany cel 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu dodatkowych materiałów u wybranego 

Wykonawcy. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 

 Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich 

Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich 

wprowadzeniu. 

 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść 

zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. 

 Zmiana zapisów oferty nie niesie za sobą zmiany terminu złożenia oferty. 

 

 

……………………………… 

                                                                          (data, podpis) 

Załączniki: 

 Formularz ofertowy. 
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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: Zakup dodatkowego wyposażenia w ramach 

projektu pt: „Przedszkole – moja lepsza przyszłość na bis” współfinansowanego  

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, REGON, numer telefonu do kontaktu) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

II. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości: 

1. Netto: ……………………..…, słownie: ……………………………………… 

2. Podatek VAT: ………….…%, słownie: …………………………….………… 

3. Brutto: ………………………, słownie: ………………………………………. 

Oferuję wykonanie dostawy będącej przedmiotem zamówienia: 

LP. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Ilość  Cena jednostkowa Cena razem 

SZT 
Netto 

/zł./ 

VAT 

/zł/ 

Razem 

brutto 

/zł/ 

Netto 

/zł./ 

VAT 

/zł/ 

Razem 

brutto 

/zł/ 

1 

Szafa wysoka na 8 szuflad. Wyposażona w duże 

półki oraz miejsce na 8 szuflad. Wykonana z 

płyty wiórowej w tonacji buku, wym. 83,6 x 40 x 

190 cm 2       

2 

Szuflady z prowadnicami do szafy z poz. 1 

zamówienia. Wykonane z płyty wiórowej, wym. 

środka szuflady 36,5 x 35 cm, wym. frontu 39,5 

x 16 cm, uchwyty. Po 4 sztuki w kolorze 

czerwonym, żółtym, zielonym i pomarańczowym 16       

3 

Szafka na instrumenty. Szafka wyposażona w 

drzwiczki i szufladę. Wykonana z płyty 

wiórowej w tonacji buku, wym. 53,6 x 40 x 50 

cm 2       

4 

Kolorowy regał z szufladami, wyposażony w 3 

szuflady z frontami wykonanymi z płyty MDF. 

Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, 

wym. 83 x 35 x 83 cm 3       

5 

Nadstawka z drzwiczkami. Wyposażona w 

kolorowe drzwiczki wykonane z płyty MDF, 

dostosowana do regału z szufladami z poz. 4 

zamówienia. Wykonana z płyty wiórowej w 

tonacji brzozy, wym. 83 x 35 x 50 cm 2       

6 

Słupek na 4 szuflady klasyczny. Szafka 

wyposażona w 3 półki i miejsce na 4 szuflady i 

drzwi, wym. 43,7 x 40 x 190 cm 2       

7 

Szuflady dopasowane wymiarem do słupka na 4 

szuflady (poz. 6 zamówienia) w kolorze zielony - 

2 szt., żółty - 2 szt., pomarańcz - 2 szt., 

czerwony- 2 szt. Wykonane z płyty wiórowej.  8       

8 

Drzwi w kolorze zielonym, dopasowane 

wymiarem do słupka na 4 szuflady (poz. 6 

zamówienia). Wykonane z płyty wiórowej, 2       
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zawierające specjalne zawiasy, które pozwalają 

na otwarcie drzwi o 180 st. na zewnątrz. 

9 

Transparentne pojemniki do przechowywania 

pomocy dydaktycznych, gier i różnych 

drobiazgów, o poj. 8 l - 3 szt. 3       

10 

Skrzynia na kółkach z rączką, wym. 71,5 x 39 x 

39 cm, 70 l 6       

11 

Uśmiechnięty pojemnik duży, poj. 129,2l, wym. 

86 x 52 x 61 cm 3       

12 

Koszyczki o różnych rozmiarach. Po trzy sztuki 

w rozmiarach: 20x10x5cm, 25x16x8cm, 

30x20x11cm, 36x26x15cm 12       

13 

Kosz na piłki - pojemnik na piłki, wyposażony w 

kółka, które ułatwiają jego przesuwanie, wym. 

64 x 64 x 88 cm, wym. po złożeniu 15 x 15 x 88 

cm  3       

14 

Ławka gimnastyczna 2 m, która po odwróceniu 

spełni rolę równoważni. Wykonana z drewna 

sosnowego na stabilnym metalowym stelażu, 

wym. 200 x 22 m 2       

15 

Stolik na akcesoria sportowe. Kolorowe ścianki 

boczne i panele frontowe, wym. 90 x 60 x 80 cm, 

bez wyposażenia 2       

16 

Krzesło obrotowe na kółkach, wysokie 

ergonomicznie wyprofilowane oparcie, 

regulowana wysokość. Kolor czarny lub siwy 1       

17 

Krzesło typu ISO w kolorze czarnym. Wykonane 

z wytrzymałej tkaniny, stelaż z ruty płasko-

owalnej, siedzisko i oparcie tapicerowane, wys. 

47 cm 2       

18 

Kalendarz - makatka. Makatka z min. 33 

ruchomymi elementami (pory roku, dni tygodnia, 

miesiące, pogoda, symbole zajęć w przedszkolu), 

3 kieszenie na niewykorzystane elementy, 

wymiar min. 99 x 99 cm 3       

19 

Kosz na śmieci - żabka, poj. 20 l, wym. 26 x 26 x 

39 cm 1       

20 

Szatnia typu Porządkuś, wykonana z płyty 

wiórowej w tonacji klonu. Wyposażona w 

półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz 

przegródki z haczykami na ubrania i worki. 

Ażurowa półeczka na buty. Po zamontowaniu 

drzwiczek wnęka o gł. 25 cm, wys. ławeczki 34 

cm, 5 modułów, wym. 108,5 x 50 x 130 cm  7       

21 

Drzwiczki do szatni typu Porządkuś, wykonane z 

płyty MDF, w różnych kolorach - brązowym - 5 

szt., niebieskim - 6 szt., czerwonym - 6 szt., 

pomarańczowym - 6 szt., zielonym - 6 szt., 

żółtym - 6 szt., wym. 19,1 x 65,3 cm 35       

Ogółem    

III. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.  

IV. Termin gwarancji: …………………… 

V. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

VI.  Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
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VII. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia, 

VIII.  Oświadczam, że  nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w 

spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 

10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

IX.  Oświadczam, że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, nie nosi śladów 

uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, posiada niezbędne certyfikaty 

bezpieczeństwa i atesty oraz spełnia wszelkie wymogi norm określone 

obowiązującym prawem, a także jest odpowiedni dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

X. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki akceptuję i 

zobowiązuję się, w przypadku uznania przez Zamawiającego mojej oferty za 

najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

                                                        ……………………  

          (data i podpis Wykonawcy)  

 

Załączniki: 

1. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentów, potwierdzających 

posiadanie odpowiednich certyfikatów bezpieczeństwa i atestów (jeżeli dotyczy). 

2. ……………… 

3. …………….. 
 


