
 

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 DOSTAWĘ MEBLI  
 

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, dostawy i montażu mebli do przedszkola przy 
ul. Sosnowej 26 w Puławach.  
 

I. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):  39161000-8 Meble przedszkolne 
II. Opis przedmiotu zamówienia:  

 
1. Zamówienie obejmuje zapewnienie mebli przedszkola w skład, którego wchodzą 

wyposażenie: kuchni, 3 sal do zajęć, szatni, 2 sal terapeutycznych, zgodnie z zakresem 
określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, mające na celu dostosowanie 
pomieszczeń w budynku przy ul. Sosnowej 26 w Puławach. 

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

3. Dostarczane meble oraz inne artykuły muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii 
oraz posiadać odpowiednie atesty,  aktualne deklaracje zgodności i certyfikaty 
bezpieczeństwa wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, które Wykonawca przedłoży 
na żądanie Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych 
towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem i  montażem na koszt własny i ryzyko, w 
godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Oferowana cena powinna 
zawierać koszt dostarczenia zamówienia i montażu u Zamawiającego. 

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

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru wyposażenia, w zależności od 
przyjętej kolorystyki sal i pomieszczeń.  
                                                                                                                                                                                              

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 15 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 Puławy 

 
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   
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Lp. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Ilość 
szt. 

1 Zestaw mebli 
kuchennych z 
blatem 

Korpusy mebli  wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze biały połysk. 
Ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach 
puszkowych, zamykane na zamki. Blat w odcieniu grafit. We wnętrzach półki stałe 
lub ruchome. Zestaw składa się z szafek modułowych : 
szafka dolna lewa  o wym. szer. 40 cm x wys.80 cm 1 szt.  
szafka dolna prawa o wym. szer.40 cm. X wys. 80 cm 1 szt. 
szafka dolna o wym. szer. 80 cm x wys. 80 cm 4 szt. 
szafka z szufladami o wym. szer. 80cm x wys.80cm 1 szt. 

1 

2 Szafka na 
naczynia 
dwustronna, 
przelotowa 
kuchenna 

Korpusy mebli  wykonana ze stali nierdzewnej z drzwiami na zawiasach. 
Szafa o wym. szer. 60cm x głęb. 50 cm x wysokość 200 cm – 1 szt. 
Liczba półek- 3 szt. 

1 

3 Zestaw mebli 
modułowych   

Korpusy mebli  wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze klon. Ściana tylna 
wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, 
zamykane na zamki, fronty kolor pomarańczowy, niebieski, limonka. We wnętrzach 
półki stałe lub ruchome. Zestawy na cokołach składają się z: 
-szafa dwudrzwiowa zamykana z 4 półkami na rzeczy dla dzieci o wym. szer. 80x 
wys. 150 x głębokość 38 cm – 1 szt. 
-regał z 4 szufladami o wym. szer. 80 cm x wys. 150 cm x głęb. 38 cm 
-szafki z zamykanymi drzwiczkami na dole w środku z półkami o wym. szer.  80 cm x 
wys. 150 cm x głęb. 38 cm - 1 szt. 
Szafka zamykana z półkami co najmniej 2 półki wym. szer. 80 cm x wys. 116 cm x 
głęb.38 cm 
- regał otwarty, co najmniej 4 półki wym. szer. 80 cm x wys. 150 cm x gł.38 cm 

3 

4 Krzesełko dla 
dzieci   

Stelaż wykonany z rury stalowej malowanej farbą proszkową RAL 7035, rura fi 25. 
Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. 
Profilowane siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, malowane lakierem.  
- Krzesełko rozmiar 3 – 12 szt. 
-Krzesełka rozmiar 2 – 17 szt. 
-Krzesełka rozmiar 1 – 18 szt. 

47 

5 Stoliki dla 
dzieci  

Stół przedszkolny prostokątny o wymiarze blatu ok. 130 cm x 80 cm z regulowanymi 
nóżkami fi 54 o wysokości 460-595 mm dokręcanymi elementami stalowymi w 
kolorze RAL 7035. Stelaż wykonany z rury stalowej malowany farbą proszkową RAL 
7035.  Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze klon oklejony 
obrzeżem PCV w kolorze RAL 7035 

8 

6 Szafa na 
pościel i 
materace 

Zamykana szafa na pościel i materacyki z min.10 indywidualnymi segmentami do 
przechowywania 10 kompletów pościeli i materacyków. Konstrukcja szafki 
wykonana z płyty laminowanej kolor klon. Ściana tylna wykonane z płyty HDF z 
otworami wentylacyjnymi. Przybliżony wymiar szafy: głęb. 50 cm 160 szer. x 
wysokość 130 cm 

5 

7 Biurko dla 
nauczyciela  

Biurko nauczycielskie z szafką i szufladą. Korpus biurka wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej kolor klon Biurko wyposażone w szafkę z drzwiczkami zawieszonymi na 

3 



 

zawiasach puszkowych i zamykanymi na zamek  oraz szufladę mocowane na 
prowadnicach. Przybliżone wymiary: 60 x 130 x 75  cm . 

8 Krzesło dla 
nauczyciela  

Stelaż krzesła wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej. Siedzisko i oparcie 
tapicerowane materiałem atestowanym, higienicznym, zmywalnym, trudnopalnym 
w kolorze szary 1 szt., limonka 1 szt., pomarańczowy 1 szt.. Przybliżone wymiary: 
szer. 54 cm wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, gł. siedziska 42 cm. 

3 

9 Zestaw-stół i 
dwa krzesła 
do pokoju 
psychologiczn
o-
logopedyczne
go 

Konstrukcja stołu to rura okrągła o średnicy 54 mm kolor RAL 7035, blat półokrągły 
wykonany z płyty w kolorze klon  oklejony obrzeżem PCV w kolorze RAL 7035 o 
rozmiarze zbliżonym do szer. 130 cm 
Krzesło - stelaż wykonany z rury stalowej malowanej farbą proszkową RAL 7035, 
rura fi 25. Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa 
sztucznego. Profilowane siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewnianej, 
malowane lakierem.  
- Krzesełko rozmiar 3 – 1 szt. 
-Krzesełka rozmiar 2 – 1 szt. 

1 

10 Materacyki do 
spania dla 
dzieci 

Materacyk w rozmiarze około 45 cm x 120 cm x 5 cm. wykonany z pianki, pokryte 
odporną na ścieranie skórą ekologiczną, higieniczną, atestowaną.  

47 

11 Tablica 
korkowa 

Tablica tekstylna (flanelowa) w ramie aluminiowej z zestawem elementów 
mocujących. 
Rozmiar przybliżony 200 cm x 100 cm 9 szt. 

9 

12 Zestaw mebli 
szatniowych 

5-stanowiskowy regał  przedszkolny jednostronny, wyposażony w półeczkę górną, 
haczyki oraz półeczki na buty. Wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr.18 mm 
w kolorze klon. Obrzeże PCV w kolorze żółtym. Przybliżone wymiary: 36 x 1200 x 
145 cm.  

10 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 dostawy mebli  do kuchni, 
szatni, 3 sal do zajęć oraz do 2 sal terapeutycznych  do Niepublicznego Przedszkola „Kot Filemon” 
ul. Sosnowa 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 Zestaw mebli kuchennych z blatem 1     

2 
Szafka na naczynia dwustronna, 
przelotowa kuchenna 

 
 

1 

    

3 Zestaw mebli modułowych   3     

4 Krzesełka dla dzieci 47     

5 Stoliki dla dzieci 8     

6 Szafa na pościel i materace 5     

7 Biurko dla nauczyciela 3     

8 Krzesło dla nauczyciela 3     

9 Zestaw-stół i dwa krzesła do pokoju 
psychologiczno-logopedycznego 

 
1 

    

10 Materacyki do spania dla dzieci 47     

11 Tablica korkowa 9     

12 Zestaw mebli szatniowych 10     

RAZEM    

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

 


