
 

Kraków, 2019.05.07 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 01/Ż/2019 
pod nazwą   
„Dostawa mebli   do żłobka „Jeżykowo”  w Krzeszowicach” 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
Fundacja Rozwoju Oświaty  i Sportu FROWIS ul. Leśna 2 a, 32-080 Zabierzów, nazwa projektu 
„Jeżykowo” nr RPMP.08.05.00-12-0036/19  finansowanego z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem na miejscu, 
ewentualnie montażem mebli dla żłobka 30 osobowego tj. dwóch sal (dla 14  i  dla 16 dzieci) w 
Krzeszowicach. 
Zakres przedmiotu zamówienia: 

A) meble przedszkolne  zestaw I 
B) meble przedszkolne  zestaw II 
C) stół przedszkolony2 szt. 
D) krzesełka dla dzieci z regulacją wysokości 12 szt. 
E) szafy na pościel i leżaki, 2 szt. 
F) zestaw szatniowy dla żłobka dla 8 dzieci, 2 szt. 
G) biurko dla nauczyciela 2 szt.   

 
A) Zestawów I, w zestawie: 

a/ szafka  o wymiarach min. wys. od.185 do 200 cm szer. 90 cm gł. od 36 do 38 cm, 
zamykana drzwiczkami w górnej i w  dolnej części, z jedną lub dwom pólkami w części 
środkowej – 2 szt.   
b/ szafka  o wymiarach min. wys.150 cm szer. 90 cm gł. od 36 do 38 cm, 
zamykana z drzwiczkami w górnej części, z jedną lub dwoma pólkami w części środkowej i 
dwoma szufladami – 2 szt.   
c/ szafka  o wymiarach min. wys.150 cm szer. 90 cm gł. od 36 do 38 cm, 
z dwoma półkami, z częścią zamykana z drzwiczkami i kontenerkiem w dolnej części – 1 szt.   
 
Zamawiający dopuszcza nieznaczne  modyfikacje producenta, co do powyższych wymogów. 
 Fronty wykonane są z płyty MDF o grubości 16 mm z nadrukiem wykonanym w technologii 
UV. Zabezpieczone są bezbarwnym lakierem w połysku. Korpusy wykonane są z płyty 
laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie fronty powinny mieć bezpieczne uchwyty lub 
wycięcia. Szafki powinny być w kolorze klon, buk lub innym uzgodnionym z Zamawiającym 

 
B) Zestaw II, w zestawie: 

a/ szafka  o wymiarach min. wys. od.185 do 205 cm szer. 90 cm gł. od 36 do 38 cm, cała 
zabudowana, zamykana drzwiczkami w górnej i w  dolnej części, - 1 szt. 
 
b/ szafka  o wymiarach min. wys.100 do 110 cm szer. 90 cm gł. od 36 do 38 cm, 
z jedną lub dwoma półkami w górnej części,  pozostała część  zamykana drzwiczkami , 1 szt. 
 



 

c/ szafka  o wymiarach min. wys. od 70 do 80 cm szer. 90 cm gł. od 36 do 38 cm, 
z jedną lub dwoma półkami w górnej części,  pozostała część  zamykana drzwiczkami , 1 szt. 
 

C) 2 stoliki 6-osobowych o wymiarach min. 120 x 80 
Blat wykonany jest z płyty wiórowej lub blat wykonany z trwałego tworzywa PCV, krawędzie 
obrobione obrzeżem ABS lub z PCV zaokrąglone, nogi z antypoślizgową gumową końcówką, 
posiadające stopki służące do poziomowania, kolor do uzgodnienia z zamawiającym 
 

D) 12 szt. krzesełek dla dzieci z regulowaną wysokością w kolorach uzgodnionych z 
zamawiającym 
Siedzisko profilowane o wymiarach min. 29x30 cm, na końcówkach nóg powinny być duże 
gumowe nakładki dla zachowania stabilności i nie rysujące podłogi 

 
E) szafy na pościel i łóżeczka - 2 szt. 

Szafy powinna pomieścić min. 15 szt. leżaków ułożonych jeden na drugim, powinny być 

zamykane i posiadać wentylowane półki na pościel dziecięcą . 

Fronty z płyty MDF o grubości ok. 16 mm zabezpieczone bezbarwnym lakierem w połysku. 
Fronty z otworami ułatwiające cyrkulację powietrza wewnątrz szafy. Korpusy wykonane są z 
płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm w kolorach do wyboru: klon, buk, brzoza, biały;. 

F) zestawy szatniowe dla 8 dzieci, - 2 szt. 
G)  

Szafki na ubrania z układem 2 zamykanych szafeczek z układem szafeczka jedna pod drugą, a 
u dołu z ławka, która pod spodem ma miejsce na buty dziecka i. Fronty szafek kolorowe   
Lub inne szafeczki o podobnej funkcjonalności z układem szafeczka obok szafeczki z 
siedliskiem dla dzieci wykonane z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm., 

 
        G/   biurka dla nauczyciela, - 2 szt. 

biurka o wymiarach min. szer. 110 cm, wys. 75 cm, gł. 60 cm  
Fronty z płyty MDF o grubości min. 16 mm zabezpieczone są bezbarwnym lakierem w 
połysku. Korpusy z płyty laminowanej o grubości ok. 18 mm w kolorach do wyboru: klon, buk, 
brzoza,  lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Kod CPV: 
39100000-3 Meble 
+39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
+39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki 
+39130000-2 Meble biurowe 
+39150000-8 Różne meble i wyposażenie 
+39160000-1 Meble szkolne 

 

Zamówienie musi być zrealizowane od  dnia podpisania umowy  nie później jednak jak do 27.05.2019  
 

4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
Podana w ofercie cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania ofertowego zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek 
VAT. 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego określa cenę poprzez wskazanie w formularzu 
ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia. 
 
Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39000000-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39110000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39120000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39130000-2
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39150000-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/39160000-1


 

Cena jest stała i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres obowiązywania 
umowy, chyba że zmianie ulegnie stawka VAT. 
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.  
 

5. FORMA OFERTY i SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej – podpisaną ofertę opatrzoną pieczęcią, datą cenową wraz z 
podpisanym załącznikiem – w formie skanu na adres: frowis@wp.pl 
 

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Wykonawca zostaje związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2019 do godz. 10.00 
 

8. KRYTERIA OCENY OFERT 
Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto wskazana w Formularzu ofertowym. 
 
Kryterium CENA OFERTY (C) będzie obliczone na podstawie wzoru: 

C = Cn/Cb x 100 gdzie: 
C –Cena. 
Cn – najniższa oferowana cena, 
Cb – cena brutto badanej oferty. 
 
W przypadku gdyby dwie najkorzystniejsze oferty zawierały taka sama cenę o zwycięstwie zadecyduje 
dłuższy okres gwarancji na kupowane meble. 
Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 
 
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.  
Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych niniejszym 
zapytaniem ofertowym. 
Jeden oferent może złożyć 1 ofertę. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym 
zapytaniem ofertowym, niekompletnej lub nie spełniającej warunków udziału w postępowaniu oferta 
Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy 
ocenie. 
 
Wykonawcy powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny i powinien znajdować sie w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami potencjalnego Wykonawcy 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z potencjalnymi Wykonawcami w sprawach 
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Cezary Schiff, telefon: 693 61 66 61, e-mail: 
cezary@e-cezar.pl  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. 
 
 
Ofertę przygotował 
Cezary Schiff 
 

 


