
 

Lublin, dn. 05.07.2021 r. 
Innova Aneta Falkowska 
ul. Krańcowa 3 
20-356 Lublin 
falkowska.anet@gmail.com 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD, 
KOMUTEROWEGO ORAZ RTV 

 
W związku z realizacją projektu „Przedszkole najlepszy czas!” nr RPLU.12.01.00-06-0057/20 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych, Innova Aneta 
Falkowska - Zamawiający 
zaprasza do złożenia wyceny dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu AGD, komputerowego oraz RTV do 
przedszkola przy ul. Sosnowej 26 w Puławach. 
 
 

I. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):   
30213100-6 Komputery przenośne  
42959000-3 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym  
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny 
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 
cateringowe 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
1. Zamówienie obejmuje zakup i dostawę AGD, sprzętu komputerowego i RTV zgodnie 

z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy, 
nieuszkodzony, kompletny, wolny od wad, nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych 
towarów łącznie z rozładowaniem i rozpakowaniem na koszt własny i ryzyko, w godzinach 
i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Oferowana cena powinna zawierać koszt 
zakupu i dostarczenia zamówienia do Zamawiającego. 

4. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia sprzętów zgodnych lub równoważnych pod 
względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem 
zawartym w załączniku do niniejszego zapytania.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu 
umowy. 

                                                                                                                                                                                              
III. Wymagania stawiane Wykonawcy 

1. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia powinien spełnić następujące 
warunki:            

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
b) posiadać doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 
IV. Okres realizacji: sierpień 2021 r. – wrzesień 2021 r.  
V. Okres gwarancji 



 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu zamówienia 
w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu dostawy. 

VI. Forma złożenia oferty:  
 
Zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku lub przedstawienia oferty na 
swoich drukach, przy uwzględnieniu założeń Zamawiającego, złożenia jej w terminie do 13 lipca 2021 
r. do godziny 15.30 w jednej z następujących form:  

a. drogą elektroniczną: falkowska.anet@gmail.com 
b. drogą pocztową/osobiście: ul. Sosnowa 26 w Puławach. 

 
Innova Aneta Falkowska informuje, iż niniejsza procedura ma jedynie na celu poznanie ceny, 
w związku z tym ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje Innova Aneta Falkowska do zawarcia 
umowy na określonych warunkach i z określonym podmiotem oraz nie wywołuje żadnych innych 
skutków prawnych. 
 
 

VII. Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2. Formularz ofertowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik do Zapytania ofertowego   
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Oferenta: 
 
Nazwa oferenta........................................................................................................................................ 
 
Adres siedziby oferenta........................................................................................................................... 
 
Telefon, adres e-mail oferenta.............................................................................................…………………. 
skierowany do: Innova Aneta Falkowska ul. Krańcowa 3 Lublin 

Nawiązując do zapytania cenowego z dn. 05 lipca 2021 r. dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu 
AGD, komputerowego i RTV do Niepublicznego Przedszkola „Kot Filemon” przy ul. Sosnowej 26 
w Puławach, w ramach projektu pn.: „Przedszkole najlepszy czas!” realizowanego przez Innova 
Aneta Falkowska oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w  zapytaniu  za 
kwotę w wysokości : 
 
netto ..................... zł (słownie: ......................................................................……........….....) 
 
brutto .....................zł (słownie: .....................................................................………………...) 
 
zgodnie z przedstawionym poniżej szczegółowym kosztorysem: 
 

Lp. Nazwa 
Liczba 

szt. 
Cena jedn. 

 netto 
Wartość 

netto 
Podatek 

VAT 
Wartość 
brutto 

1 Czajnik elektryczny 2     

2 Kuchnia indukcyjna 

 
 

1     

3 Lodówka 1     

4 Zmywarka z funkcją wyparzania 1     

5 Kuchenka mikrofalowa 1     

6 Żelazko z deską do prasowania 1     

7 Pralko - suszarka 1     



 

8 Radioodtwarzacz 3     

 
9 

 
Telewizor 

 
1     

10 Odtwarzacz DVD 1     

11 Laptop z oprogramowaniem 3     

12 Drukarka/Urządzenie wielofunkcyjne 1     

13 Odkurzacz bezprzewodowy 1     

14 Lampa bakteriobójcza 1     

RAZEM    
 
 
Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 
 
 
 
……………………………………………………                                                         ……………………………………………………… 
 miejscowość i data                                                                                               pieczęć i podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Lp. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia 
Ilość 
szt. 

1 Czajnik elektryczny 

Czajnik bezprzewodowy,  
Pojemność (l): ok 1.7 
Moc (W):2200 
Grzałka: płytowa 
Obrotowa podstawa tak 
Filtr antywapniowy, wskaźnikiem poziomu wody, blokadą pokrywy, 
podświetlany włącznik, automatyczne wyłączenie po zagotowaniu oraz 
zabezpieczenie przed przegrzaniem. 1 

2 Kuchnia indukcyjna 

4 pola grzewcze, zasilanie 230/400 V, szkło ceramiczne, czarne, sterowanie 
dotykowe z regulacją mocy, wskaźnik ciepła resztkowego, wym. ok: 590 mm x 
520mm 1 

3 Lodówka   
Chłodziarko/ zamrażarka, regulacja temperatury, No Frost, kolor inox / biała, 
agregat, termostat, wymiary ok: wys,: 1800 mm; szer.: 540 mm; głęb.: 600 mm. 1 

4 
Zmywarka z 
funkcją wyparzania  

Zmywarko wyparzarka do szkła i naczyń. Zmywarka wykonana ze stali 
nierdzewnej dla maksymalnej trwałości nawet w najtrudniejszych warunkach 
pracy. Wbudowana i czasowa pompa dozująca. Grzałki wspomagające i 
zbiornikowe połączone wysokotemperaturowym stopem niklu odpornym na 
korozję. Wbudowany kocioł (bijler) ze stali nierdzewnej z termostatem 
bezpieczeństwa w celu przerwania ogrzewania w przypadku braku dopływu 
wody. Thermo Stop: gwarantuje, że cykl płukania rozpocznie się tylko przy 
temperaturze podwyższenia 85 ° C. Mikrofiltr na wlocie pompy: oddziela nawet 
najmniejsze cząstki stałe od wody w zbiorniku.  Zawór zwrotny: zapobiega 
cofaniu się brudnej wody do sieci. Mikroprzełącznik bezpieczeństwa: zapobiega 
zalaniu, jeśli urządzenie zostanie otwarte podczas użytkowania. 
DANE TECHNICZNE: 
Wysokość: 835 mm 
Szerokość: 550 mm 
Głębokość: 600 mm 
Wymiar kosza: 500 mm X 500 mm 
Prześwit/wysokość wsadu: 360 mm 
Pompa płucząca: 120 l / min. 1 

5 
Kuchenka 
mikrofalowa 

Typ: Wolnostojąca 
Wykonanie wnętrza: Emalia ceramiczna 
Pojemność [l] ok. 23 
Wyświetlacz elektroniczny TAK 
Ilość poziomów mocy min. 6 
Moc mikrofali [W] 850 
Moc grilla [W] 1100 
Przestrzenna emisja fal T.D.S 
Zabezpieczenie przed dziećmi TAK 
Ruchoma grzałka grilla , Wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej , Wyświetlacz LED 1 

6 
Żelazko z deską do 
prasowania 

Przewód zasilający, pojemnik na wodę lampka kontrolna, regulator 
temperatury, stopa grzejna, spryskiwacz, regulator pary; deska z regulacją 
wysokości 1 

7 Pralko-suszarka  

Regulacja wirowania i temperatury, możliwość wyboru programu prania/ 
suszenia, automatyczny dobór wody, kolor biały wymiary ok wys.: 600 mm; 
szer.: 600 mm; głęb.: 600 mm. 1 



 

8 Radioodtwarzacz  

Przenośne radio z odtwarzaczem płyt CD i plików MP3, wyposażone w port USB 
i czytnik kart SD, głośnik stereo, cyfrowy tuner radiowy FM/MW z pamięcią do 
20 stacji, pilot zdalnego sterowania, zasilanie sieciowe i bateryjne  
Specyfikacja: 
Moc wyjściowa: 2x 40 W 
Pasmo przenoszenia: 78 Hz ~ 20 kHz 
Czułość: 88 +/- 3 dB 
Głośniki: 2x 0,75”; 2x 5” 
Bluetooth: 2.1 3 

9 Telewizor 

Typ telewizora: LED 
Przekątna ekranu ("): min. 49 
Format HD: Full HD 
Rozdzielczość ekranu (piksele): min. 1920 x 1080 
Złącza: USB, HDMI, Gniazdo antenowe, Cyfrowe wyjście audio (optyczne), 
Component 
Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 
 1 

10 Odtwarzacz DVD 
Zasilenie 230V, możliwość podłączenia kablem do telewizora/monitora 
interaktywnego, kolor biały 1 

11 
Laptop z 
oprogramowaniem 

Procesor: Intel Core i3 lub nowszy 
ilość rdzeni min.2  
Model karty graficznej: 
NVIDIA GeForce 920M 
Wielkość pamięci RAM: 4 GB 
Typ pamięci RAM: DDR4 
Wielkość matrycy : 15" - 15.9" 
Rozdzielczość (piksele): 1920 x 1280 
Powłoka matrycy: matowa 
Komunikacja: 
Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100 Mbps 
Multimedia: czytnik kart pamięci, kamera, głośniki, mikrofon 
Złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, RJ-45, D-Sub (VGA) 
System operacyjny: Windows 10 Home, w polskiej wersji językowej,  pakiet 
biurowy 
Interfejs dysku: SATA III 
Typ napędu: DVD 
Pojemność dysku (GB): 256 
Inne: Zasilacz, Instrukcja, Sterowniki  
 3 

12 
Drukarka/Urządze
nie wielofunkcyjne 

Drukarka, skaner, kopiarka, fax 
Format papieru: A4 
Technologia druku: atramentowa (kolor) 
Złącza: USB typ B 
Informacje dodatkowe: Druk dwustronny, Fax, Łączność bezprzewodowa (Wi-
Fi), Wyświetlacz  1 

13 
Odkurzacz 
bezprzewodowy 

Zasilanie 230V kablem zasilającym, możliwość rozłączenia odkurzacza na 
podręczny, końcówki, filtr, głowica szczotki, łatwe opróżnianie zbiornika 1 

14 
Lampa 
bakteriobójcza 

Zasilanie 230 V kablem, z łącznikiem na stojaku, mobilna, regulacją kierunku 
działania UV bezpośredniego działania. 1 

 


