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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do żłobka.  Zakup realizowany będzie w 
ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Aleksandrowie 

Łódzkim” nr RPLD.10.01.00-10-A020/18, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

do: 

Publiczne Przedszkole nr 5/Dawid Stegliński 
ul. Piotrkowska 64  
95-070 Aleksandrów Łódzki 

 

1) Dane wykonawcy: 
 
 
Imię nazwisko/nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres………………:………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
telefon:..…………………………………………   e-mail:………………………………………… NIP:………..…………………… 
 
 

2) Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, tj. 
I. Krzesełka dziecięce – 26 szt. 

a. zgodne z normą PN-EN 1729 -1:2007, rozmiar 1 

II. Stoliki – 6 szt. 

a. Stół prostokątny z kolorowym blatem, nogi stołu o regulowanej wysokości, 

blat z zaokrąglonymi rogami 

b. Wymiary blatu: szer. 120 cm, dł. 75 cm. 

III. Biurko – 2 szt. 

a. Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

buk lub brzoza z kolorowymi frontami, dodatkowo szafka z drzwiczkami oraz 

szuflady 

b. szer 120cm, gł. 60 cm 

IV. Krzesło obrotowe z podłokietnikami – 2 szt. 

a. Zgodne z normą PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1335-2:2009, na stelażu 

obrotowym z możliwością regulacji wysokości siedziska 

V. Meble do szatni – 4 szt. 

a. Stelaż z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza 

b.  8 szafek, każda z półką i wieszakiem z potrójnym uchwytem.  

c. Drzwi z płyty w różnych kolorach z ażurowymi otworami  zapewniającymi 

cyrkulację powietrza 

d. wym. szer. 130 cm, gł. 35 cm, 172 cm. 

VI. Szafa na pościel i łóżeczka – 2 szt. 
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a. półki na 16 kompletów pościeli 

b. miejsce na 16 sztuk łóżeczek 

c. wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm 

d. wym. pojedynczej skrytki na pościel 34 x 50 x 19 cm 

VII. Szafki na nocniki – 2 szt. 

a. wym. 82 x 38 x 84 cm 

b. miejsce na 9 nocników 

VIII. Zestaw meblowy składający się z modułów – 2 szt. 

a. Moduł nr 1 - Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza, posiadajacy 6 półek oraz 3 prostokątne szuflady, wnęki przesłonięte 

drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej stronie wraz z 

uchwytami, wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm. 

b. Moduł nr 2 - Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza. posiadajacy 2 mniejsze i 4 większe półki oraz 2 prostokątne szuflady 

wnęki przesłonięte drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej 

stronie wraz z uchwytami, wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm 

Kącik zabaw 

c. Moduł nr 3 - stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza, 4 duże wnęki, każda z 1 półką, 2 pary drzwi wraz z uchwytami, wym. 

86 x 40 x 192 cm 

d. Moduł nr 4 -Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza. ,9 kwadratowych wnęk z 2 półkami każda, w sumie 18 półek, wnęki 

przesłonięte drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej stronie 

wraz z uchwytami, wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm. 

IX. Kącik zabaw  

a. Zestaw, 1 szt.: kwadratowa baza, 4 płaskie materace oraz 4 kształtki, wym. 

całkowity po złożeniu długość 140 cm wys. 20 cm 

b. Maty 6 szt.: wspomagające rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny, z 

wyjmowanymi materacykami, całość pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu 

czystości tkaniną PCW w różnych kolorach 

X. Krzesełko do karmienia – 5 szt. 

a. Typ 3 w 1 - fotelik, krzesełko do karmienia, nadstawka na krzesło i 

tradycyjny fotel 

XI. Komoda z przewijakiem – 2 szt. 

a. posiadający miękkie miejsce do wykonania niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych, z podręcznymi przegródkami na kosmetyki oraz zamykaną 

szafką z jedną półką, wysokie ścianki w części do przewijania, materac 

piankowy  

b. wym. 67 x 75 x 100 cm, 

XII. Nocnik – 13 szt. 

XIII. Łóżeczka  

a. Niskie 10 szt. - zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych 

elementów z tworzywa., połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek 
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posiadające zaokrąglone brzegi kryjące śruby niedostępne dla dzieci, tkanina 

z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki, wym. 

133x57x15cm 

b. Wysokie 4 szt – kojec, siateczki w ściankach kojca, wymiary: szer. 100 x dł. 

100 x wys. 80 cm. 

XIV. Wózek na łóżeczka – 1 szt. 

a. wózek do składania i przemieszczania łóżeczek wymiarami dostosowany do 

łóżeczka 133x57x15cm 

XV. Kosz na pieluchy – 2 szt. 

a. Pojemność 26 l./65 pieluch 

 
w terminie do 15.12.2018. 
 

3) Łączna wartość zamówienia: 
  
  
 PLN netto (wraz z materiałami) 
 
 (słownie:…………………………………………………………………………..…….) 
 
 

Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości………..% 
 

 
 PLN brutto (wraz z materiałami) 
 
 
 (słownie:……………………………………………….……………………….) 
 W tym: 
 
 
 

4) Oświadczam, że wykonawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe i technologiczne 
zapewniające wykonanie usługi zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 

5) Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 
6) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
 

 
 
…………………………………….          …….……………………………………………………. 

Data      podpis osoby składającej ofertę 
 

 

 

 


