
 

 

                                                                                                                                                 

    

Projekt  współfinansowany przez UE ze środków EFS  oraz budżetu państwa 

w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie  
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

 

 

Lubliniec, dn. 19.10.2018r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na zakup i dostawę mebli w ramach projektu pn. "Żłobek Timi drogą do aktywizacji zawodowej 

rodziców i opiekunów" nr wniosku WND-RPSL.08.01.03-24-079F/17 realizowanego w ramach 

Poddziałania 8.1.3,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 

 

 

1. Dane dotyczące Zamawiającego 
REVEN ART MICHAŁ CIEŚLIK 

ul. św. Józefa 20A/36 

44-200 Rybnik  

nr tel. 697 535 068 

strona: timi.edu.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do żłobka dla dzieci w wieku od 6 do 36 

miesięcy zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 38, 42- 700 Lubliniec. 

 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

L.P. Nazwa Ilość 

Wyposażenie szatni 

1 Szatnia dla 48 dzieci składająca się z szafek i ławeczek plus dwie szafeczki 

do przechowywania szelek spacerowych. W skład szatni wchodzą:  

1.  Szatnia z zamykanymi półeczkami za pomocą drzwiczek , ławeczkami 

oraz wieszaczkami. Jeden moduł szatni zawiera 6 miejsc. Wymiary: 

161x154x50 cm. Wysokość ławki 24 cm 

2. Szatnia z zamykanymi półeczkami za pomocą drzwiczek, ławeczkami 

oraz wieszaczkami. Jeden moduł szatni zawiera 3 miejsca. Wymiary: 

81x154x50. Wysokość ławki 24 cm 

 

 

 

7 szt. 

 

 

2szt. 

 

 

Zestaw mebli nr 1 

2 1.  szafka na skrzynie wymiary 100x40x76cm 

2. zestaw zawierający 4 pufy  z zestawu mebli oraz pasujące do szafki na 

skrzynie . Wymiary jednej : 40x40x23cm 

3.  zestaw skrzyń. zestaw zawiera dwie skrzynie, wymiary: 50x40x45cm 

4. szeroki regał wysoki z para drzwi. Wymiary: 100x40x140 cm 

5. regał wysoki  z drzwiami. wymiary: 50x40x140 cm 

6. szafka rogowa wymiary: 80x80x76 cm 

7. szafka narożna. Wymiary: 40x40x76cm 

1 szt 

1 szt 

 

1 szt 

 

1 szt 

1 szt 

1 szt 
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8. biurko z szafką z zamkiem i dwiema półkami w środku. wymiary 

120x52x76 cm 

9. Szafka biblioteczna na kółkach wykonana z płyty laminowanej 

pomiędzy którymi znajduje się 5 głębokich kieszeni. wymiary 

72x34x92cm 

10. Szafka na kółkach na przybory i pomoce zawierająca 5 szuflad i 7 półek 

wymiary: 80x75x40cm. 

11. Szafka na pojemniki mieszcząca 24 sztuk pojemników dla dzieci. 

wymiary: 168x39x54cm 

12. komplet 24 sztuk pojemników  drewnianych do szafek na indywidualne 

rzeczy dzieci w kolorze zielonym. wymiary 35x25x8 

2 szt 

1 szt 

 

1 szt 

 

 

1 szt 

 

1szt 

 

1szt 

Zestaw mebli nr 2 

3 1.regał z półkami wysoki z drzwiami wymiary 50x40x140cm 

2. regał mały na  24 pojemniki . Wymiary 84x39x54cm 

3. pojemnik drewniany płytki 24 sztuki w kolorze zielonym. wymiary 

35x25x8 

4. biurko o wymiarach 120x52x76cm.kolor brzoza.2 półki w środku szafka 

z zamkiem. 

5.komplet mebli składający się z 6 szafek w których łącznie znajduje się  16 

zamykanych półek ( 16 drzwiczek) oraz 7 otwartych półek ( bez 

drzwiczek) a także 4 wysuwane skrzynie. Wymiary zestawu: największa 

wysokość 2m szerokość całego zestawu 4,26m. Kolory: stelaż brzoza; 

fronty: niebieskie, białe, zielone. 

1 szt 

2szt  

24 szt 

 

1 szt 

 

1 szt 

Zestaw mebli nr 3  

4 1.  biurko z zamykanymi drzwiczkami i 2 szufladami na klucz. Wymiary 

120x60x77cm. Kolor biały buk. 

2. regał na dokumenty kartotekowy z centralnym zamkiem wymiary 

45x62x133 cm, 4 pojemne szuflady 

3. szafka zamykana metalowa. Wymiary 76x45x185 cm 

1 szt 

 

1 szt 

1 szt 

 

 

 

5 krzesło z oparciem i miękką tapicerką o wymiarach 82x47x54 cm i 

głębokości siedziska 42cm 

11 szt 

6 stolik drewniany prostokątny mieszczący 6 dzieci o wymiarach 120cmx 

75cm oraz regulowanej wysokości od 40-58cm.kolor blatu biały 

8szt. 

7  

1. Zestaw 36 szt krzeseł drewnianych  z metalowymi nogami z 

oparciem na plecy. w rozmiarze 0 dostosowane do wzrostu dzieci w 

przedziale 80-95 cm o wysokości siedziska 21 cm. Kolor ramy biały. 

2. Zestaw 18 szt krzeseł  drewnianych z metalowymi nogami z 

oparciem na plecy. w rozmiarze 1 dostosowane do wzrostu dzieci w 

przedziale 93-116 cm o wysokości siedziska 26 cm. Kolor ramy biały. 

 

1 zestaw 

 

1 zestaw 

 Krzesełka do karmienia 3 w 1. Stalowe nóżki z regulacją wysokości. 5 

punktowe pasy bezpieczeństwa, separator nóg zapobiegający 

wypadnięciu dziecka. Tacka z 3 stopniową regulacją oraz zdejmowaną 

nakładkę do mycia. Wyjmowany pokrowiec, siedzisko oraz podnóżek. 

Wymiary 64x60x90.max obciążenie 25kg 

6szt 

 Bujaczek wykonany z delikatnych materiałów z możliwością regulacji 2szt  
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oparcia siedziska do pozycji leżącej. 3 punktowe pasy bezpieczeństwa, 

pałąk z zabawkami. wymiary rozłożone 54-38/47/70cm. Jako 

siedzisko 33/42/49 cm. Złożone 13/50/80 cm 

 Zestaw parawanów-kojec składający się z 5 modułów drewnianych z 

funkcjami manipulacyjnymi. Parawany posiadają okienka, lusterka, 

przeplatanki, obrazki. Wymiary każdego z parawanu to 81x63x22 cm. 

5szt 

 Zestaw składający się z zamykanej szafki z półeczkami mieszczącej 18 

nocników .wymiary 82x38x168cm. 

2 zestawy 

 Szafka przewijak z materacem  o wymiarach 67x75x100 cm 2szt 

 Szafka na pieluszki. Jedna szafka posiada 20 półek na pieluszki.  W 

każdej przegródce mieści się ok 10 pampersów. każdą półkę można 

podpisać imieniem dziecka. szafka wykonana z płyty 18 mm w 

kolorze brzoza, półeczki HDF białe. wymiary 33x25x103 cm 

2szt 

 Leżaczek do spania o wymiarach 133x57x15cm w kolorze niebieskim. 

zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych 

elementów z tworzywa. Pokryte tkaniną z niepalnego i nietoksycznego 

materiału w formie siateczki. 

38szt 

 Łóżeczko ze szczebelkami wykonane z drewna sosnowego z 

listewkowym dnem. wymiary 60x120x76cm z możliwością regulacji o 

3 poziomy. 

10szt 

 Szafa zamykana na leżaki i pościel drewniana o wymiarach 

141x62x198cm.mieszcząca 16 kompletów pościeli oraz 16 leżaczków.  

2szt 

  

1. Szafka na kółkach do suszenia prac plastycznych wymiary: 

43x33x65cm , 17 poziomów.  

2. Kosze z uchwytami 30l w kolorze 2 szt zielone i 2 szt niebieskie 

3. Kosz o średnicy 26 i wysokości 39cm zamykany. 

4. Półki wiszące chmurki o wymiarach 90x22x43 cm w dwóch  

kolorach : 2 szt ciemnoniebieskie i 3 szt jasnoniebieskie 

5. Skrzynia na kółkach przeźroczysta z rączką. Wymiary 

71,5x39x39cm.pojemność 70L 

 

6. Pojemnik przeźroczysty na kółkach o wymiarach 55x39x33cm i 

pojemności 50L. 

7. Pojemnik przeźroczysty 5L o wymiarach 37x26x10cm 

8. pojemnik przeźroczysty 20L o wymiarach 42x34x 22cm. 

9. Pojemnik przeźroczysty 12 L o wymiarach 36x28x16,7 cm 

10. pojemnik przeźroczysty 31 L o wymiarach 46,5x36,5x25,5cm 

 

1szt 

 

4szt 

3szt 

5szt 

 

2szt 

 

 

4szt 

 

10szt 

5 szt  

10szt 

4 szt 

 
3. Termin wykonania zamówienia: 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie do 16.11.2018r. 
 
4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 
1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia oraz 

udostępnienia pomieszczeń w celu pomiaru i oględzin niezbędnych do prawidłowej wyceny usługi. 

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

zamawiającego. 
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2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach 

proceduralnych i  merytorycznych jest Pan Michał Cieślik  
 

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, 

W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 

spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 2 Klauzula informacyjna. 

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 listownie): „Oferta na zakup i dostawę mebli” 
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.  

10.  Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać na adres 42-700 Lubliniec, ul. Cebulskiego 4/43 lub drogą elektroniczną na 

adres  reven_art@wp.pl do 28.10.2018 r.. 
2. Termin otwarcia ofert: 29.10.2018r. godz. 08:00, w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert. 

4. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.  

5. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana. 
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

6. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie 

brak  
 
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 
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Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów 
uzyskaną przy ocenie kryterium.  
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 dofinansowanie projektu. 

 
Załączniki 
Nr Nazwa załącznika 
1 Wzór Formularza ofertowego 

2 Klauzula informacyjna  

 


