
Przytkowice, 01.12.2016r.

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia mebli przedszkolnych dla Przedszkola w Zespole Szkół Nr 3
w Przytkowicach)

I. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach

34 – 141 Przytkowice 542

REGON 356557110

NIP 551-23-17-263

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do sal przedszkolnych oraz szatni przedszkolnej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lista mebli:

1. Krzesełka dla dzieci, wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, stelaż metalowy dobrej jakości z
bezpiecznymi spawami, w rozmiarze 2 – 19 sztuk (kolor żółty).

2. Krzesełka dla dzieci, wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, stelaż metalowy dobrej jakości z
bezpiecznymi spawami, w rozmiarze 3 – 6 sztuk (kolor żółty).

3. Krzesełka dla dzieci, wykonane z lakierowanej sklejki bukowej, stelaż metalowy dobrej jakości z
bezpiecznymi spawami, w rozmiarze 3 – 25 sztuk (kolor zielony).

4. Stoliki dla dzieci w rozmiarze 2, kształt sześciokątny, płyta laminowana w tonacji bukowej, miejsce na 6
dzieci, obrzeża w kolorze żółtym - 3 sztuki.

5. Stolik dla dzieci w rozmiarze 3 , kształt sześciokątny, płyta laminowana w tonacji bukowej, miejsce na 6
dzieci, obrzeża w kolorze żółtym - 1 sztuka.

6. Stolik dla dzieci w rozmiarze 2 , kształt prostokątny, płyta laminowana w tonacji bukowej, miejsce na 2
dzieci, obrzeża w kolorze żółtym - 1 sztuka.

7. Stoliki dla dzieci w rozmiarze 3 , kształt sześciokątny, płyta laminowana w tonacji bukowej, miejsce na
6 dzieci, obrzeża w kolorze zielonym - 4 sztuki.

8. Stolik dla dzieci w rozmiarze 3 , kształt prostokątny, płyta laminowana w tonacji bukowej, miejsce na 2
dzieci, obrzeża w kolorze zielonym - 1 sztuka.

9. 2 zestawy mebli modułowych o długości ok. 500 cm, w tym: szafki z parą drzwi i półkami, szafki
„kominy” różnej wysokości, szafki bez drzwi z dwoma półkami, szafki skrzynie. Meble powinny posiadać
aplikacje dla dzieci.

10. Wolnostojące regały o bajkowym designie z dostępem do wszystkich półek – 2 sztuki.

11. Szafka wolnostojące z parą drzwi o długości ok. 80 cm o bajkowym designie z 2 półkami.



12. Szafka wolnostojąca bez drzwi o długości ok. 80 cm o bajkowym designie z 2 półkami.

13. Zestaw mebli modułowych o długości ok. 300 cm, w tym: szafka z parą drzwi i półkami, szafka
skrzynia, szafka „komin”, szafka bez drzwi z dwoma półkami.

14. Meble do szatni – dla każdego dziecka przegródka z wieszaczkiem, u góry szafeczka, na dole
przegródka na buty z kratką. Wersja 6 – segmentowa – 6 sztuk. Wersja 3- segmentowa – 3 sztuki.

15. Biurko dla nauczyciela z boczną szafką i szufladą zamykana na kluczyk – 2 sztuki.

16. Krzesło biurowe z miękkim siedziskiem, regulowaną wysokością – 3 sztuki.

17. Tablice korkowe o wymiarach 200x100cm.

Oferowane meble muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą na meble szkolne i przedszkolne
wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2016 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

• cenę poszczególnych mebli,

• cenę całkowitą zamówienia,

• informacje na temat udzielanej gwarancji na meble,

• do oferty należy załączyć zdjęcia oferowanych produktów

Oferta powinna:

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
gim_przytkowice@szkola.wp.pl do dnia 06 grudnia 2016 do godziny 9.00.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06 grudnia2016 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 tego samego dnia na stronie internetowej: www.zsprzytkowice.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

mailto:gim_przytkowice@szkola.wp.pl
www.zsprzytkowice.pl


6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zsprzytkowice.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - cena 50%

2 - wzornictwo pasujące do stylu Przedszkola 25%

3 - bezpieczeństwo użytkowania 25%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem: www.zsprzytkowice.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (33) 876-84-91

IX. ZAŁĄCZNIKI

brak
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