Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy do Zapytania ofertowego nr 4/KOII/2018 z dnia 04.10.2018 r.
Miejsce realizacji: ul. Dr Jana Piltza 42 (30-392 Kraków).

Nazwa i adres Oferenta:

NIP, Regon:
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za ofertę:
Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
osoby odpowiedzialnej za ofertę:

Zakup kompletu mebli wraz z dostawą i montażem do żłobka
na ul. Dr Jana Piztza 42 w Krakowie

Cena netto:
Cena brutto:

Udzielam/y gwarancji na niżej wymienione wyposażenie na
okres miesięcy:

Biuro projektów „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)”
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
fax (+48 12) 633 33 67
www.krainaodkrywcy.pl

Specyfikacja oferowanego wyposażenia.
Etap I (najpóźniej do dnia 24.10.2018)

Lp.

Nazwa

1
Szatnia - moduł
dla 6 dzieci

2
3

Ławeczka
Szafka „3x3” bez
drzwiczek

4

Szafka „2x2”
z kuferkiem

Opis

Liczba
sztuk

Moduł do szatni składający się z trzech podwójnych regałów (szafeczka: góra i
dół).
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna
(sosna biała),
- Drzwiczki w jednolitym, zielonym kolorze z uchwytem umożliwiającym
otwieranie.
- Wymiary: 910 mm szerokości, 310 mm głębokości i 1600 mm wysokości.
Ławeczka o wymiarach: 900 mm długość, 300 mm wysokości i 350 mm
głębokości.
Szafka „3x3” stojąca, bez drzwiczek – wymiar szafki: wys. 950 mm (50 mm cokolik), szer. 900 mm, gł. 400 mm. Jedna szafka zawiera 9 półek bez drzwiczek.
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna
(sosna biała).
Szafka „2x2” stojąca, dwa górne okienka bez drzwiczek, w dwóch dolnych
okienkach kuferki na kółkach – wymiar szafki: wys. 950 mm, szer. 900 mm, gł.
400 mm.
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna
(sosna biała),

Cena netto
za 1 sztukę

Cena netto
za komplet

16

6

28

12

- Kuferki - stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego
drewna (sosna biała), front w jednolitym, białym kolorze z uchwytem
umożliwiającym wysuwanie. Do kuferków zamontowane 4 kółka umożliwiające
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wysuwanie.
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna
(sosna biała),

5

Szafa na pościel

- Drzwi w jednolitym, białym kolorze z uchwytem umożliwiającym otwieranie.
Szafa mieszcząca w sobie 12 pudełek na pościel o wymiarach 330 x 380 x 330
mm, każde pudełko w innym okienku szafy, oraz 12 leżaków dla dzieci o
wymiarach 1340 x 600 x 150 mm. Leżaki powinny być układane „jeden na
drugim” i cały zestaw powinien wyjeżdżać na platformie z kółkami.

8

Część szafy z przeznaczeniem na pudełka z pościelami bez drzwiczek, część
szafy z przeznaczeniem na leżaki z drzwiami.

6

Łóżeczko
turystyczne

Łóżeczko dziecięce turystyczne o wymiarach: 1220 mm - 1300 mm długości, 600
mm - 750 mm wysokości, 650 mm - 690 mm szerokości.

15

7

Regał na
przybory
plastyczne

Regał z płyty wiórowej w kolorze jasnego drewna (dąb biały), o wymiarach 1830
x 900 x 400 mm z drzwiczkami z płyty w kolorze białym zamykanymi na zamek,
zawierający co najmniej 4 półki.

7

8

Leżaczek

Leżaczki dla dzieci o wymiarach 1340 x 600 x 150 mm.

94

9

Bujaczek

Bujaczek dla dzieci najmłodszych.

15

Zestaw szaf na odzież dla 18 pracowników. Wymiary zgodne ze standardami
BHP.

1

Zabudowa
gospodarczy

Zabudowa na ścianę składająca się z 3 półek o wymiarach 1200 mm z
wydzielonym miejscem na zlew gospodarczy, pralkę, podgrzewacz elektryczny,
wykonana z białej płyty.

1

12

Zabudowa
gospodarczy
zamykana

Zabudowa na klucz, zabudowa na ścianę o wymiarach 850 mm, zawierająca
cztery półki o wymiarach 814 mm mieszcząca odkurzacz, miotłę i mop,
wykonana z białej płyty.

13

Taborety

14

Biurko

10
11

Szafa BHP

8
Biurko o wymiarach szer. 1300 x gł. 650 x wys. 730 mm z szufladą i drzwiczkami,

1
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wykonane z płyty wiórowej, kolor biały. Front szuflady i drzwiczek w kolorze
białym.
Szafa na
dokumenty

Szafa z płyty wiórowej w kolorze białym, o wymiarach szerokość 900 x głębokość
400 mm wysokość min. 1830 mm (cokolik 50 mm), zawiera co najmniej 4 półki,
o wys. minimalnej 320 mm każda, z drzwiczkami w kolorze białym, zamykana na
klucz.

2

Szafa metalowa

Szafa metalowa na dokumenty z 4 szufladami o wymiarach: wys. 163 mm, szer.
460 mm i gł. 620 mm.

1

17

Krzesło biurowe

Krzesło biurowe obrotowe z regulacją wysokości siedziska dla dyrektora żłobka

1

18

Krzesło

Krzesło z oparciem dla kadry żłobka

2

15

16

19
Krzesełka dla
dzieci, rozm. 0

20
Krzesełka dla
dzieci, rozm. 1

21
22

Stolik dla dzieci,
rozm. 0
Stolik dla dzieci,
rozm. 1

Krzesła z siedziskiem i oparciem. Stelaż wykonany z drewna twardego (buk lub
dąb), lakierowany na kolor biały. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
profilowanej, tzn. oparcie wklęsłe, a siedzisko lekko zaokrąglone na frontowym
skraju, aby zapewnić dzieciom komfort podczas korzystania. Siedzisko i oparcie
lakierowane na kolor biały. Wymiary krzesełka z przeznaczeniem dla dzieci w
wieku żłobkowym, wysokość siedziska 210 mm, wysokość od siedziska do
oparcia: 140 mm.
Krzesła z siedziskiem i oparciem. Stelaż wykonany z drewna twardego (buk lub
dąb), lakierowany na kolor biały. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
profilowanej, tzn. oparcie wklęsłe, a siedzisko lekko zaokrąglone na frontowym
skraju, aby zapewnić dzieciom komfort podczas korzystania. Siedzisko i oparcie
lakierowane na kolor biały. Wymiary krzesełka z przeznaczeniem dla dzieci w
wieku żłobkowym, wysokość siedziska 260 mm, wysokość od siedziska do
oparcia: 150 mm.
Nogi okrągłe, wykonane z drewna twardego (buk lub dąb), w kolorze białym.
Blat prostokątny, w kolorze białym, łatwy w utrzymaniu czystości.
wymiar 1400 x 800 mm. Wysokość stołu 400 mm.
Nogi okrągłe, wykonane z drewna twardego (buk lub dąb), w kolorze białym.
Blat prostokątny, w kolorze białym, łatwy w utrzymaniu czystości.

56

38

11
8
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wymiar 1400 x 800 mm. Wysokość stołu 460 mm.

Łączna cena netto za realizację I etapu
Specyfikacja oferowanego wyposażenia.
Etap I (najpóźniej do dnia 31.10.2018)

Lp.

Nazwa

Opis

Liczba
sztuk

2

Przewijak

Szafka „2x2” wisząca z drzwiczkami – wymiar szafki: wys. 900 mm, szer. 900
mm, gł. 400 mm. Jedna szafka zawiera 9 zamykanych drzwiczkami półek.
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze jasnego drewna
(sosna biała),
- Drzwiczki w jednolitym, białym kolorze z uchwytem umożliwiającym
otwieranie,
Stojak o wymiarach 720 x 530 x 870 mm wraz z nakładką do przewijania dzieci.

3

Krzesło dla
niemowląt

Krzesełko do karmienia niemowląt z tacką i poduszką. Wymiary: szer. 580 mm x
620 mm x 900 mm.

1
Szafka „2x2”
wisząca z
drzwiczkami

4
Szafka pod 3
umywalki

5
Szafka z 1
umywalką

Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym, drzwiczki w
jednolitym, białym kolorze z uchwytem umożliwiającym otwieranie, blat łatwo
zmywalny z możliwością montażu na nim umywalki dziecięcej.
Wymiary szafki: szerokość 1500 mm wys. 420 mm, gł. 420 mm, mieszcząca 3
umywalki , z 3 drzwiczkami, na nóżkach kwadratowych o wysokości 60 mm.
Usługa wraz z montażem umywalki dziecięcej nadblatowej wraz z podłączeniem
do instalacji wod-kan. Umywalkę i osprzęt dostarcza Zamawiający.
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym, drzwiczki w
jednolitym, białym kolorze z uchwytem umożliwiającym otwieranie, blat łatwo
zmywalny z możliwością montażu na nim umywalki dziecięcej.
Wymiary szafki: szerokość 500 mm wys. 420 mm, gł. 420 mm, mieszcząca 1
umywalkę , z 1 drzwiczkami, na nóżkach kwadratowych o wysokości 60 mm.

Cena netto
za 1 sztukę

Cena netto
za komplet

7

4
20

1

1
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6
Szafka z 2
umywalakmi

7
8
9
10

Półka na nocniki
Półka na
kubeczki
Półka na pudełka
Półka na
kubeczki

11
Szafka z szufladą

12
Szafka pod zlew

Usługa wraz z montażem umywalki dziecięcej nadblatowej wraz z podłączeniem
do instalacji wod-kan. Umywalkę i osprzęt dostarcza Zamawiający.
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym, drzwiczki w
jednolitym, białym kolorze z uchwytem umożliwiającym otwieranie, blat łatwo
zmywalny z możliwością montażu na nim umywalki dziecięcej.
Wymiary szafki: szerokość 1000 mm wys. 420 mm, gł. 420 mm, mieszcząca 2
umywalki , z 2 drzwiczkami, na nóżkach kwadratowych o wysokości 60 mm.
Usługa wraz z montażem umywalki dziecięcej nadblatowej wraz z podłączeniem
do instalacji wod-kan. Umywalkę i osprzęt dostarcza Zamawiający.
Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym o łącznej
długości 23 mb i głębokości 280 mm
Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym o łącznej
długości 8 mb i głębokości 220 mm
Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym o łącznej
długości 19 mb i głębokości 280 mm
Półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym o łącznej
długości 8 mb i głębokości x 220 mm

2

1
1
1
1

- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym,
- Front w kolorze białym z uchwytami umożliwiającymi otwieranie.
-wymiary: 600 mm szerokości, 500 mm głębokości i 860 mm wysokości
- 1 szuflada
Drzwiczki wysokość 580 mm, półki wewnątrz.
Usługa wraz z montażem.
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym,
- Front z płyty wiórowej w kolorze białym z uchwytem umożliwiającym
otwieranie.
- wymiary: 600 mm szerokości, 500 mm głębokości i 860 mm wysokości
- w środku dwie półki
- usługa wraz z montażem zlewu wpuszczanego w blat wraz z podłączeniem do

1

1
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13

Szafka pod
umywalkę

14
Szafka wisząca

15

Blaty

sieci wod-kan (zlew i osprzęt dostarczy Zamawiający).
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym,
- Front z płyty wiórowej w kolorze białym z uchwytem umożliwiającym
otwieranie.
- w środku jedna półka,
- wymiary umywalki: 400 mm szerokości, 220 mm głębokości i 30 mm wysokość
rantu
- usługa wraz z montażem umywalki wpuszczanej w blat wraz z podłączeniem
do sieci wod-kan (umywalkę i osprzęt dostarczy Zamawiający).
- wymiary: 600 mm szerokości, 500 mm głębokości i 860 mm wysokości
- Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze białym,
- Front z płyty wiórowej w kolorze białym z uchwytami umożliwiającymi
otwieranie.
-wymiary: 600 mm szerokości, 300 mm głębokości i 600 mm wysokości
- w środku 1 półka
Usługa wraz z montażem.
Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o łącznej długości 4,6 mb

17

Szafa BHP

Zestaw osłonek na grzejniki wykonanych z płyty MDF w kolorze białym o
następujących wymiarach:
Sale zabaw:
1050 x 1000 mm – 6szt
1050 x 1300 mm – 3szt
750 x 700 mm – 2szt
1050 x 1400 mm – 2szt
1050 x 900 mm – 5szt
1050 x 2000 mm – 1szt
Zestaw szaf na odzież dla 3 pracowników. Wymiary zgodne ze standardami BHP.

18

Stolik + 2
taborety

Stół w kolorze białym. Blat prostokątny, materiał łatwy do utrzymania w
czystości o wymiarach: 600 x 1000 mm. Taborety w kolorze białym.

16

Osłonki na
grzejniki

2

4

1

1

1
1
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Cena netto za wyposażenie
Cena netto za dostawę wyposażenia
Cena netto za montaż wyposażenia

1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego
przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
2. Dysponujemy wyposażeniem będącym przedmiotem zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Zobowiązujemy się do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia.
6. Dostarczone wyposażenie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty
poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobkach, które zostaną dołączone do umowy w przypadku wybrania oferty do realizacji.
7. Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady - co najmniej 12 miesięcy.
8. Zobowiązujemy się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 31.10.2018r.

…………………………………………………….
Pieczątka Oferenta

…………………………………………………….
Data i podpis Oferenta
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