Kielce , dnia 15/07/2017 r.
ZAPYTANIE O CENĘ
Szkoła Języków Obcych Europa College

jako realizator projektu Językowa Akademia Przedszkolaka

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poszukuje dostawcy mebli (wraz dostawą
i montażem) do przedszkola na ul. Jeziorańskiego 69 w Kielcach
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania cenowego:
1. Przedmiotem zapytania są meble wraz z dostawą i montażem wg załącznika nr 1 (zgodnie
zamieszczonymi zdjęciami oraz opisem lub równoważne)
2. Termin realizacji dostawy: do 22 sierpnia 2017 roku.
3. Warunki płatności: przelew 14 dni
4. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Katarzyna Stachowicz-Pastuszka tel. kom. 668 109 706
Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca (ewentualne załączniki do oferty):
Oferta powinna być złożona na załączonym Formularzu Ofertowym i zawierać co najmniej:


nazwę i adres Oferenta,



karty katalogowe lub zdjęcia oferowanych przedmiotów z oznaczeniem w sposób czytelny
poszczególnych pozycji



oświadczenie Wykonawcy, że oferowane przedmioty są odpowiednie do placówki przedszkolnej ,
posiadają znak bezpieczeństwa CE (jeśli wymagane przez odrębne przepisy)



w ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta

W przypadku składania oferty w temacie e-maila lub na kopercie należy umieścić napis zapytanie cenowe
dotyczące projektu „Językowa Akademia Przedszkolaka”
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego lub pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 19 lipca
2017 roku do godziny 17.00
Adres Biura Projektu:
Ul. Jeziorańskiego 65, Kielce
Z dopiskiem w temacie : meble do projektu Językowa Akademia Przedszkolaka
Adres, na który można przesyłać oferty:
kasia.stachowicz@wp.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Stachowicz-Pastuszka
tel. 668 109 706
e-mail: kasia.stachowicz@wp.pl

Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowski w Kielcach

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie o cenę ma wyłącznie charakter
sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym
(i ewentualnie innych kryteriów, np. okresu i warunków gwarancji).
Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem
Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo wyboru oferty i
zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Katarzyna Stachowicz-Pastuszka

(Kierownik Zamawiającego)

Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowski w Kielcach

Załącznik nr 1 do oferty zapytania o cenę – MEBLE

Wyszczególnienie
14. regał z szafkami dla dzieci –
modułowy otwarty

ilość

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość Gwarancja
brutto liczba lat

Zdjęcia

Opis
Kolor jasne drewno

16

15. regał na pluszaki – otwarty

4

Kolor jasne drewno

16. regał na lalki i samochody- otwarty

4

Kolor jasne drewno

17. regał na kąciki tematyczne
18. biblioteczka na książki
siedziskiem

4

Kolor jasne drewno

z

Kolorowa, drewniana

4

Kolorowa , drewniana

19.regał zamykany

4

20. regał otwarty na gry i puzzle

4

21. regał z szufladami

4

Szuflady kolorowe

22. biurka dla nauczycieli

4

Z szufladą i szafką

23. krzesła
specjalistów

dla

nauczycieli

Kolor jasne drewno

i
10

26. stolik dla dzieci – pokój konsultacji

1

27. krzesło dla dzieci

2

po 4 na salę- drewniane,
regulowane nogi, obrzeża
kolorowe
drewniane kolorowe na
drewnianych nogach
Blat kolorowy, regulowane
nogi
Drewniane kolorowe

28. biurko

1

Z szufladą i szafką

29. krzesło dla dorosłych

1

30. stolik plastyczny na kółkach

4

31. pojemnik na piłki

5

32. stragan/sklep drewniany

4

33. multikącik

4

24. stolik czterosobowy

16

25. krzesła dla dzieci do sal

60

drewniany

60

Plastikowe, różne kolory

48. szafka na koce do leżakowania

4

49. suszarka na prace plastyczne

4

Jasne drewno, kolorowe
drzwi
Metalowa

34. łóżko do leżakowania

Łącznie dla 60 dzieci

56. półka na szczotki do zębów
2. szafka cała zamykana do szatni dla
6 osób

10

2. poduchy o siedzenia

60

Łącznie dla 60 dzieci

Razem

……………………………………………
Podpis i pieczątka
Projekt realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowski w Kielcach

