
 
                                                                                                                         Oleśnica, dn. 26.10.2017r. 
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1 
 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

P. H. U. Hanna Justyna Jakubowska 

Pogodna 4A, 56-400 

NIP: 911-170-63-92, REGON: 932846178 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży mebli wraz z dostawą do 

siedziby nowo powstałego żłobka Leśny Skrzat w Oleśnicy na ul. Okrężna 15, 56-400 
Oleśnica w  ramach projektu „Leśne Skrzaty w Oleśnicy”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr 
umowy RPDS. 08.04.02-02-0001/16-00 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt 
realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia zawiera się pomiędzy 20 tys PLN               
a 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

 
2. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:  

 

 Wykonanie następujących  elementów wraz z montażem: 
 

 Szafka szatniowa zamykana – korpus biały 5szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 40 cm 

wysokość 160 cm 

ilość szafek 6 

 
 

 Szafka szatniowa zamykana – korpus biały 2 szt 



 

szerokość 31 cm 

głębokość 40 cm 

wysokość 160 cm 

ilość szafek 2 

 
 Drzwiczki do szatni kolor turkusowy – 15szt 

 

 Drzwiczki do szatni kolor zielony – 15sz. 

 

 Drzwiczki do szatni kolor  szary - 2 szt 

 

 Szafka z drzwiami - korpus biały 2szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 52 cm 

 Front do szafki z drzwiami kolor pomarańczowy – 4szt 

fronty  42×42 

 Szafka – korpus biały – 2szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

Wysokość 

 

96 cm 



 

 

 

 

 Szafka korpus biały – 3szt 

szerokość 31 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 96 cm 

 Szafka moduł 3x3 – kolor biały 1szt  

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 67 cm 

 Szuflada – kolor szary – 2szt 

szuflada  86×27 

 Szafka moduł 3x3 kolor korpusu biały – 2szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 67 cm 

 

  

 



 

 Szuflada – kolor szary – 4szt 

Szuflada 86x14 

 Szuflada kolor szary – 4szt 

szuflada  52×27 

 Domek zawieszany na ścianę – kolor szary – 1szt 

szerokość 155 cm 

głębokość (odległość od ściany) 106 cm 

wysokość 207,5 cm 

 Szafka moduł 3x3 – korpus biały – 1szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 96 cm 

 Drzwiczki kolor szary 3 szt 

Fronty  27×27 

 Stół prostokątny – konstrukcja w kolorze białym blat z dziurami na kubki, obrzeza, 

nogi - kolor zielony – 2szt 

Stół 120×150 wzrost 80-95 cm  

 Krzesełko – konstrukcja w kolorze białym siedzisko kolor niebieski – 10szt 

Wysokość do siedziska – 22cm 

 Krzesełko - konstrukcja w kolorze białym siedzisko kolor niebieski – 15szt, 

Wysokość do siedziska - 25cm 

 Krzesełko z ogranicznikiem dla dziecka - 5szt 

ROZMIAR WYS. SIEDZISKA  WYS. DO SIEDZISKA WYS. DZIECKA 



 

0 21 cm 14 cm od 80 do 95 cm 

 

 Pojemnik na książki – 1szt 

wym. 60 x 60 x 20 cm 

 Szafka moduł 2x2 kolor korpus biały – 2szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 96 cm 

 Szafka moduł 2x2 kolor korpusu biały – 2szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 44 cm 

 Drzwiczki kolor szary – 4szt 

fronty  42×42 

 Drzwiczki tablicowe – 4szt 

fronty tablicowe  42×42 

 Drzwiczki kolor zielony – 4 szt 

fronty  42×42 

 Łóżeczko żłobkowe – kolor niebieski 32szt 

 Łóżeczko niemowlęce kolor korpusu biały – 8szt 

 Przewijak z burtami i 15 szufladami + materac do przewijaka – 2szt 

• wym. 97 x 75 x 87,6 cm  

• burty zabezpieczające o wys. 25 cm 

 Szafa na łóżeczka – 2szt 



 
• wym. 142 x 62 x 201 cm • wys. części na łóżeczka 99 cm • wym. przegródki na 

pościel 45 x 16 cm (wys. regulowana) 

 Szafka moduł 3x3 – korpus biały – 2szt 

szerokość 90 cm 

głębokość 39,5 cm 

wysokość 67 cm 

 Krzesełko do karmienia – 8szt 

 Fotel do sypialni wym. 44 x 44 x 66 cm • wys. siedziska 27 cm • wym. siedziska 37 x 

29 cm – kolor zielony – 1 szt 

 

3. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, być 
dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać 36 – miesięczny 
okres gwarancyjny.  

4. Proponowane produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa, 
jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem i 
dopuszczone do obrotu handlowego.  

5. Zamawiający ma prawo zażądać powyższych dokumentów przed podjęciem ostatecznej 
decyzji o wyborze najlepszej oferty. 

 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2017 r. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 Oferta powinna zawierać: 
 - datę sporządzenia,  
 - adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- oferowaną cenę na poszczególne produkty i cenę całości zamówienia w kwocie 
netto i brutto 

 - imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby przygotowującej ofertę.  
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
biuo@leśny-skrzat.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:  Leśny 
Skrzat s ul. Szkolna 5B , 56-400 Oleśnica do dnia 02.11.2017r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.11.2017r., a wyniki i wybór 
najkorzystniejszej oferty zostanie przekazany wszystkim oferentom.  

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. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.lesny-skrzat.pl 

 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
  
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty.  Zamawiający zawiadomi oferentów drogą mailową. 
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Paweł Derkacz pod numerem telefonu 579 079 721 oraz 
adresem email: biuro@leśny-skrzat.pl 

 
 

 


