
                                         

                                                   
 
 
 

 
„Bo jakie początki, takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 02/3.1.1/BP/2017 

 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o. w związku z realizacją projektu „Bo jakie początki, 

takie będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na: 

 

Dostawę i montaż mebli do Przedszkola na Hołowiesku w Bielsku Podlaskim. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w 

Rozdziale VI (punkt 6.5.1) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020.” 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o. 

ul. Jurowiecka 56, 15 – 101 Białystok 

NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43 

tel. 85-663-70-30/ fax: 85-663-70-30 

e-mail: biuro@ordo.info.pl, www.ordo.info.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu „Bo jakie początki, takie 

będzie wszystko. Przedszkole na Hołowiesku” nr RPO.03.01.01-20-0074/15 (umowa nr UDA-

RPPD.03.01.01-20-0074/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i 

edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Przedszkola na Hołowiesku w Bielsku 

Podlaskim, w tym: 

  

http://www.ordo.info.pl/
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L.p. Nazwa Liczba Opis pozycji Cena 

1. Szafka z aplikacją 1 

Szafka z frezowaną aplikacją, np. drzewo; posiada przegrodę w 
środku oraz regulowane półki; korpus z płyty wiórowej w kolorze 
np. klon, fronty z lakierowanego MDF-u; Wym.: wys. ok. 152 x 
szer. ok. 98 x gł. ok. 40 cm 

  

2. 
Zestaw szafek z 
aplikacjami 

1 

Zestaw składający się z min. 5 szafek z frezowanymi aplikacjami; 
korpusy z płyty wiórowej w kolorze np. klon, fronty z 
lakierowanego MDF-u; Wym.: wys. ok.140 x szer. Ok.358 x gł. 
ok.43 cm 

  

3. Szafka z aplikacją 2 

Zamykana szafka z regulowanymi półkami, z frezowaną aplikacją, 
np. miś; Korpus z płyty wiórowej w kolorze np. klon, fronty z 
lakierowanego MDF-u; Wym.: wys. ok.129 x szer. ok.80 x gł. ok.40 
cm 

  

4. Stolik dziecięcy 8 

Stolik przedszkolny kwadratowy o wymiarach blatu ok. 
700x700mm; Nogi drewniane, lakierowane lakierem bezbarwnym; 
kolorowe blaty z płyty laminowanej ok. 18mm wykończone 
obrzeżem PCV ok. 2mm; regulowany rozmiar od 1 do 3; muszą 
posiadać certyfikat dopuszczający do użytkowania w jednostkach 
oświatowych. 

  

5. Szafa na pościel 2 

Szafka z drzwiami przesuwnymi, na 15 kompletów pościeli, 
wykonana z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm.; Wymiary 
(WxSxG) ok. 1050x1430x450 mm.; musi posiadać certyfikat 
dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych. 

  

6. Krzesełko przedszkolne 35 

Krzesło przedszkolne z okrągłym stelażem; siedzisko i oparcie z 
lakierowanej sklejki bukowej; nogi krzesła wyposażone w 
zabezpieczenia przed zarysowaniem; muszą posiadać certyfikat 
dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych; 
rozmiar 2 – 20 sztuk, rozmiar 3 – 15 sztuk. 

  

7. Leżak przedszkolny 35 
Leżaczek przedszkolny ze stelażem i tkaniną przepuszczającą 
powietrze; możliwość układania leżaczków jeden na drugim; 
Wymiary: ok. dł. 137 x szer. 56 cm x Wysokość: wys. 11,4 cm. 

  

8. Wózek do leżaków 1 
Wózek do przewożeni ww. leżaczków; platforma z metalu, posiada 
wysokiej jakości kółka; Wym. ok.: dł. 132 x szer. 56 cm. 

  

9. Regał szatniowy 6 

Regał szatniowy do przedszkola z płyty meblowej z górną i dolną 
półką na buty; Dolna półka wykonana z prętów stalowych; meble 
muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach 
oświatowych; regał 6-osobowy; wymiary ok.: szerokość-130 cm 
wysokość-130 cm głębokość 50 cm 

  

10. 
Zestaw mebli 
kuchennych 

1 

Zestaw szafek stojących i wiszących,  fronty wykonane z płyty 
MDF, w kolorze drewna bukowego, wykonane na wymiar w 
dostosowaniu do istniejących ścian. 
1. Szafka stojąca z dwoma pólkami z dwoma drzwiczkami, 
wymiary w/s/g –80/60/50 
2. Szafka stojąca z dwoma pólkami z dwoma drzwiczkami, 
wymiary w/s/g –80/60/50 
3. Szafka stojąca z trzema szufladami na mateboxach wymiary 
w/s/g –80/45/50 
4. Szafka narożnikowa z metalowymi półkami przystosowanymi do 
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przechowywania garnków, drzwiczki łamane z półką, wymiary 
80/85/90, półka w szafce narożnej obrotowa. 
5.  Szafka wisząca z dwoma pólkami z dwoma drzwiczkami, 
wymiary w/s/g –70/60/30 
6.  Szafka wisząca z dwoma pólkami z dwoma drzwiczkami, 
wymiary w/s/g –70/60/30 
7.  Szafka wisząca z dwoma pólkami z drzwiczkami, wymiary w/s/g 
–70/45/30 
8.  Szafka wisząca z dwoma pólkami z dwoma drzwiczkami, 
wymiary w/s/g –70/85/30 

 11. Stół przyścienny  
Stół przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej, skręcany, nogi i 
półki łączone za pomocą śrub, wysokość 85 cm, głębokość 60cm, 
szerokość 100 cm. 1 półka. 

 

 12. Biurko 1 
Jednoszafkowe biurko wykonane z płyty laminowanej 18mm 
oklejonej obrzeżem PCV 2mm; jedna szafka oraz szuflada z 
kolorowej płyty zamykane na zamek; Wymiary ok. 1000x500x760. 

  

 13. Fotel obrotowy 1 
Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie. 
Regulowana wysokość. Krzesełko na kółkach. Materiał: 100% 
włókno syntetyczne. 

  

 14. Szafa na ubrania 1 

Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi; posiada górną półkę 
oraz drążek na wieszaki na całej szerokości; wykonana z płyty 
laminowanej gr. 18 mm. Prowadnice i uchwyty metalowe.  
Wymiary ok. (WxSxG) 1850x800x600 mm; posiada certyfikat 
zgodności z normą. 

  

15. Meble - regały 1 

Zestaw mebli o długości 3600 mm i składający się z następujących 
mebli: szafka o wymiarach ok.: 870x900x400mm (wys. x szer. x 
gł.); regał z szafką wymiary ok.: 1600x900x400mm (wys. x szer. x 
gł.); witryna z szufladami wymiary ok.: 1600x900x400mm (wys. x 
szer. x gł.);szafka wymiary ok.: 1600x900x400mm (wys x szer. x gł.) 

  

16. Stoliki dziecięce 4 
Stolik prostokątny przedszkolny; regulowana wysokość (1-3); blat 
z płyty laminowanej 18 mm z obrzeżem PCV; wymiary ok.: 
1200x700 mm. 

  

17. Gablota ogłoszeniowa 1 
Gablota ogłoszeniowa wykonana z bezpiecznego szkła 
akrylowego; rama gabloty aluminiowa, narożniki plastikowe; drzwi 
uchylne zamykane na jeden zamek; wymiary: 70x100 cm. 

  

18. Kontener na książki 1 
Kontener na kółkach  z trzema przegrodami, z płyty wiórowej w 
tonacji buku; wymiary: wysokość - 30 cm, szerokość - 90 
cm,  głębokość - 30 cm. 

  

19. Regał 1 
Regał szkolny wykonany z płyty laminowanej 18 mm; wyposażony 
w 5 przestrzeni na dokumenty; wymiary ok.: 1850x900x400 mm. 

  

20. Krzesła dla dorosłych 10 
Krzesło konferencyjne; tapicerowane siedzisko i oparcie. Stelaż 
czarny malowany proszkowo. Metalowa rama malowana 
proszkowo. 

  

21. Krzesełka dla dzieci 10     

22. Lustro do zajęć logoped. 1 Lustro logopedyczne o wymiarach ok. 140x70 cm   

23. 
Tablica suchościeralna 
magnetyczna 

1 
Wymiary ok. 200x120; powierzchnia lakierowana; aluminiowa 
rama; półka o długości 30 cm; w zestawie elementy mocujące.  

  

24. Pufa wypełnione 10 Pufa dla dzieci; wypełniona granulatem; z aplikacją, np. pszczółka;   
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granulatem Wym. ok.: dł. 30 x szer. 30 x wys. 20 cm 

25. Biblioteczka 1 

Biblioteczka z aplikacjami po bokach regału, np. jeże; Wyposażona 
w 1 półkę na górze regału i po 2 półki z przegrodą z obu stron. 
Wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi 
elementami z płyty MDF. Wym. ok. 76 x 72 x 86 cm. 

 

 

 

3. Miejsce dostawy i montażu zamówienia: budynek przedszkola zlokalizowany w Bielsku Podlaskim 

przy ulicy Hołowieskiej 7. 

4. Oferta ma obejmować dostawę i montaż proponowanych elementów. 

5. Gwarancja na wszystkie proponowane elementy ma wynosić minimum 24 miesiące.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

7. Oferent powinien podać cenę brutto przedmiotu zamówienia oraz określić stawkę podatku VAT 

lub inne obciążenia publiczno-prawne w zależności od formy prawnej Oferenta, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

8. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN. 

9. Oferty należy złożyć w terminie do 24.05.2017 r. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 30.06.2017 r. 

   

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Karol Niesterowicz pod numerem telefonu 784 317 694 oraz 

adresem email: k.niesterowicz@ordo.info.pl. 


