ZAPYTANIE OFERTOWE
ROZEZNANIE RYNKU
nr 1/PRZEDSZKOLE/2020
Wyposażenie przedszkola– zabudowa meblowa w ramach projektu „ Zaczarowany domek - Utworzenie nowych
miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” RPZP.08.01.00-32-K021/19
I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i Adres:
Przedszkole i Żłobek "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309 Koszalin
NIP: 499-042-43-61
Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaczarowany-domek.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyposażenie orzedszkola– zabudowa meblowa w ramach
projektu Zaczarowany domek - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające
RPZP.08.01.00-32-K021/19 realizowanego w ramach RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
Dotyczy zadania: 1. Dostosowanie do nowych miejsc opieki przedszkolnej
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór oferty na zakup oraz dostawę i montaż następujących pozycji
SZATNIA DLA DZIECI
- 8 paneli łącznie na 42 osoby
- zabudowa na łącznej długości 10,3mb:
- płyta korpusowa (siedzisko i półka): płyta biała z widoczną strukturą drewna, krawędzie wykończone PCV
- panel ścienny: płyta MDF gr 10mm (ryflowany co ok 100mm, efekt desek), lakier Biały półmat
- 3 pręty stalowe (na buty) na wysokości 100mm od podłogi
- stopki regulatorki (wys 10mm)
- lisewki drewniane z frezem ozdobnym (na półce górnej i górnej krawędzi panela) /w kolorze panela ściennego
- siedzisko: wysokość: 390mm, głębokość: 400mm
- półka na wysokości od podłogi: 1550mm, głębokość: 240mm
- panel ścienny : wysokość: 1250mm (od siedziska)
- bez wieszaków i koszyków
ZABUDOWA KUCHENNA
- zabudowa na łącznej długości 5,5mb:
- fronty i widoczne elementy płyta: w kolorze błękitnym, krawędzie wykończone PCV
- płyta korpusowa; Biały, krawędzie wykończone PCV
- plecy HDF Biały gr 3mm
- Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany
- nożki regulowane czarne
- zawiasy meblowe
- szuflady Metabox
- szafki dolne [wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.; szer. 470mm
zlewozmywakowa -1szt.; szer. 800mm z 3 szuflady -1szt.; szer. 600mm z 3 szuflady -1szt.; szer. 640mm -1szt.;
szer. 350mm -1szt.; szer. 600mm pod piekarnik.
- bez uchwytów
ZMYWALNIA
- zabudowa na łącznej długości 3,9mb:
- fronty i widoczne elementy płyta: w kolorze błękitnym, krawędzie wykończone PCV
- płyta korpusowa; Biały, krawędzie wykończone PCV
- plecy HDF Biały gr 3mm
- Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany
- nożki regulowane + cokół + uszczelka
- zawiasy meblowe
- szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.; szer. 800mm z 3
szuflady -1szt.; szer. 540mm -1szt.

- szafka dolna wysoka[wys. 2245mm, gł. 510mm]; szer. 600mm, 3 fronty, 5 półek
- podest na zmywarkę [wysokość 100mm; głębokość 560mm, szer. 460mm]
- bez uchwytów
MAGAZYN NA MATERIAŁY PLASTYCZNE I POMOCE DYDAKTYCZNE Z KĄCIKIEM DLA DZIECI
- zabudowa na łącznej długości ~3,6mb:
- fronty i widoczne elementy płyta: w kolorze „ blady niebieski”, krawędzie wykończone PCV
- płyta korpusowa; Biały, krawędzie wykończone PCV
- plecy HDF Biały gr 3mm
- Blaty laminowane gr 40mm, w kolorze naturalny Dąb, zabezpieczyć listwą przyblatową do ściany
- nożki regulowane + cokół + uszczelka
- zawiasy meblowe
- szafki dolne[wysokość 820mm; głębokość 510mm]; szer. 800mm zlewozmywakowa -1szt.; szer. 400mm regał
otwarty z 2 pókami -1szt.; narożna 850/850mm regał otwarty z 2 półkami
Kącik dla dzieci
- fronty: MDF „Ryflowany” /Biały półmat
- fronty: Drewno „ramiaki” /Biały półmat
- korpusy: płyta Biały
- plecy:HDF Biały gr 3mm,
- blaty i „fartuch”: naturalne drewno /bejca
- nóżki regulowane czarne + cokoły MDF
- zawiasy meblowe
- szuflady Metabox
- 2 szafki [szer. 600, wys.1740, gł. 400mm], 4 półki
- 3 szafki [szer. 600, wys. 820, gł. 510mm], 1 szuflada, 1 półka
- 1 szafka [szer. 600, wys. 820, gł. 510mm], 1 półka
- bez uchwytów
ZABUDOWA DO SAL
- 7 szt.: przysłony okienne (w stylu „na krzyż”), szer. 1100mm, wys. 750mm
- drewno Olcha /wybarwienie na Biały półmat (niepełne pokrycie),
- zawiasy meblowe
- zaczepy (zabezpieczenie przed otwarciem)
- 3 szt.: półki wnękowe, naturalne drewno /bejca
- wymiary: 762x336x40mm, 708x540x40mm, 712x346x40mm
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i montażu zakupionego towaru
do lokalu odbiorcy.

II. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
22.05.2020

III. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Wybrana zostanie najniższa cena brutto spośród badanych ofert. Cena oferty – 100%
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
30.04.2020 do godziny:15:00
miejsce: Przedszkole i Żłobek "Zaczarowany Domek'' Urszula Bartkiewicz ul. Batalionów Chłopskich 85, 75-309
Koszalin
lub
e-mail urszula.bartkiewicz@gmail.com do godziny:15:00

V. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU:
„ Zaczarowany domek - Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające
realizowany jest w ramach RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, nr projektu: RPZP.08.01.0032-K021/19
Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentem
regulującym są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
W ofercie należy podać w szczególności (w załączeniu przykładowy formularz ofertowy):

a) Adres i nazwę wykonawcy;
b) Cena brutto za przedmiot zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym;

Koszalin, dnia 20.04.2020

