
 
 

  
 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
  NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 

Jelcz-Laskowice, dn. 08.03.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019 

dot. wyposażenie żłobka 

KOD CPV: 39161000-8 (meble przedszkolne) 

na rzecz Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00 pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego; 

ZAMAWIAJĄCY: 

TUPTUŚ 
Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 
 
Prosi o przesłanie oferty/ wyceny. 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Dostawa elementów wyposażenia żłobka – elementy wyposażenia opisane w załączniku nr 1 do 

zapytania – opis przedmiotu zamówienia (OPZ). OPZ zawiera zdjęcia jedynie poglądowe – 

Oferent do swojej oferty powinien dołączyć zdjęcia i specyfikacje oferowanych przez siebie 

elementów wyposażenia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – każda pozycja stanowi odrębną część 

zamówienia.  

Zamawiający przewiduje gotowość do przyjęcia dostawy na okres kwiecień-maj 2019r. Do czasu 

możliwej dostawy Oferent zobowiązany jest do bezpłatnego przechowania elementów 

wyposażenia w swoim magazynie. 

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA:  

1. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych od 
daty upływu terminu składania ofert. 

2. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.  
3. Do oferty należy dołączyć specyfikację elementów wyposażenia 
4. Do oferty prosimy dołączyć listy referencyjne, potwierdzenia wykonania wcześniejszych 

realizacji dostaw wraz z montażem. 
 

 
III. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:  

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym1.  

                                                           
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
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IV. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, na podstawie następujących kryteriów:  

 złożenie oferty w terminie;  

2. Kryteria oceny ofert:  

 95% -  cena, 

 5% - termin realizacji zamówienia (od momentu otrzymania zamówienia do momentu 
zgłoszenia gotowości dostarczenia dostawy  do siedziby Zamawiającego).  

 

3. Sposób dokonywania oceny:  

 Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt IV.2. 

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów 

oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego 

wzoru: P = C + T, gdzie:  

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty; 

 

T – Termin realizacji zamówienia 

 Zamawiający udzieli zamówienia  temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie 

odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów. 

 Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub 

z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

 Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze 

wzorem: C = Cmin x 95 / Co, gdzie: 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty; 

C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia 

zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; 

Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej; 

95 - waga kryterium „ Cena oferty”. 

 Zamawiający obliczy liczbę punktów za Termin realizacji, dla ofert nieodrzuconych, 

zgodnie ze wzorem:  T = Tmin x 5 / To, gdzie: 

T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji 

zamówienia; 

Tmin – najkrótszy termin realizacji, wykazana przez Oferentów; 

To – termin realizacji zamówienia,  wykazany w ofercie ocenianej; 

5 - waga kryterium „termin realizacji zamówienia”. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Zamawiający oczekuje od Oferenta wskazania terminu gotowości dostarczenia dostawy  do 

siedziby Zamawiającego od momentu otrzymania zamówienia. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 

stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1. Termin składania ofert: 18.03.2019 r. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: biuro@zlobek-tuptus.pl,  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-
mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.  

 
VIII. ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający prześle 
ZAMÓWIENIE, którego otrzymanie Oferent powinien niezwłocznie potwierdzić. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od realizacji zamówienia 
we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert.  
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez 
podania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

3. W razie pytań do przedmiotu zamówienia bądź sposobu przygotowania oferty, należy je 
składać pisemnie na adres: biuro@zlobek-tuptus.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 
24 godzin od daty wpłynięcia (w dni robocze).  

4. Załączniki do zapytania ofertowego 

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty 

 Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych  
z Zamawiającym 
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Lp. KOD element zakupu Zdjęcie poglądowe OPIS ZAKUPU ilość 

1 I.5 ścianka działowa do wc 

Ścianki działowe do WC w kolorze zielonym. Wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 12 mm, do zamocowania bezpośrednio do ściany. 
W komplecie nóżka i elementy mocujące. • wym. (bez nóżki): 55 x 
100,5 cm • wys. nóżki regulowanej: od 11,5 do 14,5 cm. 

2

2 II.32 uchwyt na papier toaletowy
Uchwyt na papier toaletowy: stal nierdzewna. Brak widocznych śrub
Tył: tworzywo poliamidowe wzmocnione

4

3 II.34 podajnik na ręczniki papierowe

Dozownik do ręczników, z możliwością dozowaniu pojedynczych 
odcinków. 

 Wyposażony w wskaźnik zużycia LED, który informuje o potrzebie 
wymiany wkładu

4

4 II.35 przewijak I

Wymiary: Długość: 72 cm; Szerokość: 53 cm; Wysokość: 87 cm; 
Maksymalne obciążenie: 11 kg; Materiały: Części główne: lity buk, 
Panel dolny: Płyta pilśniowa, folia, Farba akrylowa; przewijak wraz z 
wkładem wykonanym z: Części główne: 30/70% PEVA
Włókno wypełniające: pianka poliuretanowa Zawór: Tworzywo EVA

1

5 II.35A przewijak II

Przewijak z 15 szufladami, wyposażonymi w prowadnice rolkowe. 
Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, z obrzeżem PCV o 
grubości 2 mm. 
• wym. 97szer x 75gł. x 87,6wys. cm
• burty zabezpieczające o wys. 25 cm. Materac pokryty trwałą 
tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Dopasowany do 
przewijaka

1

6 II.36 kosz na zużyte pieluchy

Pojemnik na zużyte pieluchy 26l + wkład wymienny na ok. 355 
pieluch. Podwójny system uszczelniający 
  Dane techniczne:
- pojemność: 26 litrów/40 pieluch,
- waga: 2,6 kg,
- wymiary: 34x24x56 cm,
- wymienny wkład foliowy na ok. 355 pieluch w zestawie.

Zestaw zawiera: pojemnik + jeden wkład wymienny

2

7 II.37 lustro I
Materiały: TWORZYWO AKRYLOWE; Wymiary: Szerokość: 16 cm; 
Wysokość: 50 cm, zaokrąglone brzegi

6

8 II.38 szafka nr 1 (do przechowyewania nocników) Regał do przechowywania nocników -12 sztuk, kolor buk 1

9 II.39 nocniki
Wymiary: Długość: 27 cm; Szerokość: 24 cm
Wysokość: 18 cm; Materiały: Tworzywo polipropylenowe; guma 
syntetyczna pod spodem.

6

10 II.40 stopnie do toalet

Szerokość: 37 cm; Głębokość: 24 cm; Wysokość: 13 cm; Materiał: 
Tworzywo polipropylenowe, guma syntetyczna na podstawie i na 
wierzchu stopnia
Maksymalne obciążenie: 35 kg

3

11 II.41 regał szatniowy 6 osobowy 

Szatnia z metalowym stelażem w kolorze żółtym/zielonym i aplikacją 
z płyty w  kolorze żłótym/zielonym przeznaczona dla 6 dzieci. 
Półeczka z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty 
laminowanej w tonacji jasnego buku. Haczyki dodwójne na ubrania - 
mocowane do aplikacji. Pod ławeczką metalowe pręty na buty. Wys. 
siedziska 34 cm; Wymiary: 136szer. x 42gł. x 137wys. cm

3
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12 II.42 regał szatniowy 4 osobowy narożny 

Szatnia z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze żółtym/zielonym. 
Półeczka z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty 
laminowanej w tonacji jasnego buku. Haczyki dodwójne na ubrania - 
mocowane do aplikacji. Pod ławeczką metalowe pręty na buty. Wys. 
siedziska 34 cm; Wymiary: 67,5 szer. x 67,5 gł. x 137 wys. cm

2

13 II.43 regał szatniowy 3 osobowy 

Szatnia z metalowym stelażem i aplikacją w kolorze żółtym/zielonym 
przeznaczona dla 3 dzieci. Półeczka z przegródkami oraz ławeczka 
wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku. Pod ławeczką 
metalowe pręty na buty .
• wys. siedziska 34 cm
• wym. 72 x 42 x 137 cm

2

14 II.44 szafka na buty
Szafka na buty wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 
brzozy, z obrzeżem ABS. Wyposażona w 6 półek.
• wym. 89,1 szer. x 35 gł. x 127,4 wys. cm

1

15 II.45 kolorowa tablica korkowa 
Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do 
prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 100 x 
150 cm 

1

16 II.46 siedzisko szatniowe

Siedziska  do szatni lub na korytarz. Stelaż zapewniający stabilność 
pokryty warstwą miękkiej pianki oraz tkaniną PCV, łatwą do 
utrzymania w czystości.
• wym. 40wys x 40gł x 80dł cm

1

17 II.47 wysokie krzesełko do karmienia

MAteriał: Noga: stal, Barwiony lakier proszkowy 
epoksydowo/poliestrowy
Stopa: Tworzywo polipropylenowe, Tworzywo polietylenowe
Siedzisko krzesełka wysokiego/ tacka do krzesła wysokiego:
Tworzywo polipropylenowe; Siedzisko krzesełka wysokiego:
Nie zawiera BPA (Bisfenolu A).
Tacka do krzesła wysokiego:
Nie zawiera BPA (Bisfenolu A).
Wymiary: Szerokość: 56 cm;Głębokość: 62 cm; Wysokość: 90 cm; 
Szerokość siedziska: 25 cm; Głębokość siedziska: 22 cm; Wysokość 
siedziska: 54 cm
Maksymalne obciążenie: 15 kg

7

18 II.48 stolik 6 osobowy

Stół prostokątny w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionymi blatami 
o gr. 25 mm, wykończonymi obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w tej samej 
tonacji. Okrągłe drewniane nogi z regulowaną wysokością 
mocowane  za pomocą metalowych pierścieni, . • wys. 40, 46, 52 i 58 
cm • wym. blatu 119 x 74 cm

2

19 II.49 krzesełko rozmiar 0

Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki 
bukowej o gr. 6 mm. Stelaż  z rury okrągłej o śr. 18 mm. 
Wyprofilowane siedzisko,zaokrąglone oparcie.Tylne nóżki 
wyposażone w stopki z tworzywa, odchylone do tyłu.Kolory zatyczek 
na oparciu są wskazaniem rozmiaru zgodnie z normą i wymaganiami 
Sanepid-u. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą 
PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. rozmiar 0 - 
wysokość siedziska "H" - 21 cm; wysokość pktu "S" -- 14 cm
• białe

6

20 II.49a i 78 krzesełko rozmiar 1

Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki 
bukowej o gr. 6 mm. Stelaż  z rury okrągłej o śr. 18 mm. 
Wyprofilowane siedzisko,zaokrąglone oparcie.Tylne nóżki 
wyposażone w stopki z tworzywa, odchylone do tyłu.Kolory zatyczek 
na oparciu są wskazaniem rozmiaru zgodnie z normą i wymaganiami 
Sanepid-u. Krzesła można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą 
PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-2+A1:2016-2. rozmiar 1 - 
wysokość siedziska "H" - 26 cm; wysokość pktu "S" -- 15 cm
• zielone

14



21 II.58 dozownik do mydła

Dozownik mydła w płynie wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. 
Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór 
niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. 
Zestaw zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Gwarancja 2 lata.
• poj. 0,5 l • wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm • waga 0,38 kg

7

22 II.60 leżeczek-łóżeczko

Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze. 
Narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka,  
konstrukcja pozwalająca na układanie łóżeczek jedno na drugim.  • 
wym. 132,5 dł x 59szer x 12gł cm • kolor niebieski • maksymalne 
obciążenie 60 kg

24

23 II.62 wysokie łóżeczko

Materiały: Druciane wzmocnienie/ Rama: lity buk Długość: 124 cm; 
zgodne z normą normę europejską EN 716-1, podstawa 
wentylowana płyta 
Szerokość: 66 cm
Wysokość: 80 cm
Szerokość łóżka: 60 cm
Długość łóżka: 120 cm
Maksymalne obciążenie: 20 kg

7

24 II.63 materac do wysokiego łóżeczka

Materiał: Tkanina: włóknina polipropylenowa
Wypełnienie: Pianka poliuretanowa 25 kg/m3; spełnia normę 
europejską EN 16890; Długość: 120 cm
Szerokość: 60 cm
Grubość: 5 cm

7

25 II.76; 92 regał z  2 półkami

Regał można stawiać na podłodze lub montowac na ścianie;  
Materiały:panel górny/ Panel dolny/ Panel boczny: Płyta wiórowa i 
pilśniowa z wypełnieniem plaster miodu z papieru, Folia papierowa, 
Krawędź z tworzywa, Folia papierowa; Panel tylny: Płyta pilśniowa, 
Folia plastikowaSzerokość: 60 cm; Głębokość: 30 cm;Wysokość: 64 
cm; rozmiary pólki- szt. 2 : Szerokość: 56 cm; Głębokość: 26 cm; kolor 
biały

24 regałów z 2 
półkami

26 II.76a; 92 szafka wisząca I

 Szafka kuchenna. Ramy i fronty pokryte melaminą, zawiasy 
regulowane na wysokość, głębokość i szerokość.
Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie szafk.Półka w 
komplecie./ drzw: Płyta wiórowa, folia melaminowa, Krawędź z 
tworzywa, Tworzywo polipropylenowe
Tył: Płyta pilśniowa, Farba akrylowa. Wymiary: Szerokość: 60 cm; 
Głębokość: 31 cm; Wysokość: 60 cm

6

27 II.76a; 92 szafka wisząca II
Szafka ścienna z drzwiami, kolor: połysk biały ramy i fronty pokryte 
melaminą, w środku 1 półka; wymiary: Szerokość: 120.0 cm; 
Głębokość: 31.0 cm; Wysokość: 75.0 cm

2

28 II.77; 93 stolik 

Stół w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionymi blatami o gr. 25 mm, 
wykończonymi obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w tej samej tonacji. 
Okrągłe drewniane nogi z regulowaną wysokością mocowane za 
pomocą metalowych pierścieni.  • wys. 40, 46, 52 i 58 cm
• wym. blatu 74 x 74 cm

8

29 II.79 lustro II
Lustro bezpieczne dla dzieci.w ramie • wym. 72 x 132 cm

2

30 II.80 przesuwanki na ścianę
Kolorowa tablica manipulacyjna - 2 różne kolory
wym. tablicy 70 x 50 cm

2



31 II.81 drążek sensoryczny prosty
Metalowy drążek. Na drążku znajdują się kolorowe, drewniane 
kształty do manipulowania.
• dł. 131,2 cm

1

32 II.82 ochraniacz naroży do drzwi

Zestaw 2 ochraniaczy, do zamocowania w drzwiach, 1 szt. od 
zewnętrznej i 1 szt. od wewnętrznej strony.  Instalacja za pomocą 
dołączonej taśmy.
Dostosowany do drzwi o grubości do 5 cm i otwierających się pod 
kątem do 110 stopni.
• przezroczyste; • dł. 120 cm• szer. 12 cm
• gr. 2 mm.

1

33 II.83 ścianka manipulacyjna
Ścianka manipulacyjn wykonana ze sklejki z zamocowanymi 
aplikacjami bawełnianymi.• wym. 1. cz. 135 x 119 cm • wym. 2. cz. 
154 x 102 cm • od 2 lat

1

34 II.87 zestaw klocków jollyheap

Bezpieczne i trwałe klocki magnetyczne, . Klocki wykonane są z 
pianki o podwyższonej gęstości (30 kg/m3), pokrytej kolorową, 
łatwozmywalną tkaniną. Środek każdego klocka ma  zawierać 
magnesy neodymowe o 10 letniej gwarancji. Kolor limonka-niebieski
• wym. klocka: 12 x 12 x 12 cm
• 2 kształty (sześciany i połówki sześcianów – graniastosłupy 
trójkątne)
• 50 szt. (40 sześcianów i 10 połówek sześcianów).
• od 12 miesięcy

1 zestaw

35 II.87a Drewniane schody 

Schody wykonane są ze sklejki drewnianej brzozowej o grubości  18 
mm. Wymiary zewnętrzne: wysokość - 92 cm., szerokość - 70 cm., 
długość - 172 cm. Wysokość schodków - 15 cm; głębokość schodków - 
23,5 cm

1

36 II.87b piankowy zestaw 2 materacy

Materace prostokątne z motywem trawy, 2 szt. - zielone; Miękkie 
materace, obszyte materiałem PCV, z obrzeżem w kształcie trawki 
(mocowanym na rzepy).
• wym. 133dł. x 50szer. x 5wys. cm

1 zestaw

37 II.87c piankowa wyspa malucha

Piankowa wyspa malucha - kształtki rehabilitacyjne. Pianki obszyte 
trwałą tkaniną, Elementy tworzą tor przeszkód dla maluchów,Skład 
zestawu:
• Kostka Wyspa, wym. 50 x 50 x 20 cm
• Materac kwadrat sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 x 60 
x 10 cm
• Materac narożny sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 x 60 
x 10 cm
• Sensoryczne schody, wym. 60 x 50 x 20 cm
• Sensoryczna drabinka, wym. 60 x 50 x 20 cm
• Kształtka Pagórki, wym. 60 x 50 x 20 cm
• Kształtka Zygzak, wym. 60 x 50 x 20 cm

1

38 II.88 pufa 

Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące 
się kształtem do osoby siedzącej. Różne kolory. Pokryte trwałą 
tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości.• waga 4 
kg• śr. 60 cm• wys. 80 cm

2

39 II.89 mata szachownica

Mata Szachownica 1 x 1 m x 4 cm. Mata piankowa w kontrastowych 
kolorach: czarnym i białym, z nadrukowanym wzorem 
szachownicy.Pokryta trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w 
czystości.

1

40 II.91 dywan

Dywan w jednolitym kolorze - szarym wym 3x 4m. Skład runa 100% 
PP heat-set frise przędza pojedyncza; wysokość runa 7 mm. 
Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty 
środkiem uniepalniającym.

2



41 II.95 krzesełko II

Krzesło  z oparciami pod ręce. Wykonane z lakierowanego drewna 
bukowego. Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 1729-
2+A1:2016-2; Wysokość siedziska "H" 31cm; Wysokość do oparcia 
"S" 16cm; do wysokosci dziecka: 108-121cm

8

42 II.101 pufa/fotel 
Fotelik z pianki, pokryte tkaniną PCV, łatwe do czyszczeniai. Tkanina 
bez ftalanów.W kolorze zielonym i niebieskim.
wym. 49szer. x 39 gł. x 45 wys. cm

2



 
 

  
 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
  NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2019 

Miejscowość ............................, dnia ....................................2019 roku. 

Oferta do zapytania ofertowego nr 3/2019 

dot. wyposażenie żłobka 

KOD CPV: 39161000-8  

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta. 
...................................................................................................................................................... 

NIP: .....................................................REGON: .................................... KRS:…………………………….. 

Osoba kontaktowa:………………………………………………….; tel.…………………………………………………….; 

e-mail:……………………………………………………………………………………………… 

2. Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację przedmiotu zamówienia (na podstawie 
szczegółowej kalkulacji): 

 oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto: ........................................zł, a wraz z należnym 
podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ....................................... zł. 

 
3. Przyjmuję do wiadomości, że usługa będzie realizowana na rzecz Projektu  

nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00 pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

4. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie: 
…. tygodni od daty otrzymania zamówienia.  

 

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, spełniamy stawiane przez 

Zamawiającego wymagania. 

7. Oświadczamy, iż posiadamy doświadczenie w realizacji dostaw i montażu,  

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

8. Deklarujemy termin związania ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia oferty.  

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 Specyfikacja techniczna oferowanego wyposażenia wraz ze zdjęciami  

 Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 Referencje/potwierdzenia wcześniejszych realizacji 

 

 

........................................................................ 



 
 

  
 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
  NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 

 

 

 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 3/2019 

 

miejscowość, data 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 3/2019  w ramach Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00  
pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

 

Nazwa:     ________________________________________________________ 

Adres siedziby:    ________________________________________________________ 

oświadczam(y), że: 

1) nie jestem z Zamawiającym powiązana/y osobowo lub kapitałowo tzn.: 

nie jestem z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

powiązana/y poprzez: 

 a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

        podpis Wykonawcy 

 


