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ZAPYTANIE O CENĘ 01.08.2019 r. 

 

W związku z realizacją projektu „Strefa Malucha” RPZP.08.01.00-32-K003/18 realizowanym przez 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-

2020, Priorytet 8 Edukacja, Działanie 8.1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zwracamy się z zapytaniem 

o cenę. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie przy Potulickiej 16, 70-952 Szczecin 

(biuro projektu), REGON 810405595, NIP 8510207566, twp@twp.szczecin.pl, 914480021. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli i akcesoriów do wykończenia sal w ramach 

projektu zgodnie ze specyfikacją poniżej: 

 

LP

. Nazwa Specyfikacja 

1 Zestaw mebli 

 

Zestaw powinien zawierać: 

 

1. Siedzisko z 2 dostawkami -  150/50/45  

2. Szafa zamykana na zamek z półkami – 80/232/35 – 2 sztuki ( płyta 

meblowa biała matowa) 

3.  Szafa zamykana na zamek – 60/232/35 – 1 sztuka (płyta tabelowa 

biała matowa) 

4. Szafa zamykana na zamek z półkami – 38/220/30 – 1 sztuka (płyta 

meblowa biała matowa) 

 

Meble do pomieszczenia cateringu w tym: 

 

1. Szafa zamykana na zamek z nadstawką nad drzwiami – 273/270/62 

– 1 sztuka (płyta meblowa biała matowa) 

 

Szatnia: 

1. Szatnia dla 6 osób- 3zestawy, wykonana z białej płyty 

laminowanej, • wys. siedziska 33 cm 

• gł. siedziska 23 cm• wym. dużego modułu 19 x 22,5 x 69,5 cm• wym. 

małego modułu 19 x 22,5 x 19 cm• wys. półki na buty 20 cm 

• wym. 126 x 50 x 134 cm 

-Komplet małych i dużych drzwiczek do szatni -18 szt., • wym. 

małych drzwiczek 20 x 20 cm 

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm 

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm., kolor biały  

- Parawan do szatni, Stelaż wykonany z drewna. wym. 92 x 39,5 x 

76,5 cm, 

- 8 szt - Metalowy wieszak • wym. od 10 x 8,2 x 4,5 cm do 12 x 9,7 x 

4,5 cm. 

 

mailto:twp@twp.szczecin.pl


 

 *niepotrzebne skreślić   
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 

lata 2014-2020 
Wykonawcą projektu jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin, tel.: 91 4480021, 

www.twp.szczecin.pl 

2 Zakup ścianki mobilnej 3 sztuki 

Scianka mobilna przesuwna – 110/260 – 3 sztuki (płyta meblowa buk 

w profilach aluminiowych 

 

 

3 Krzesła składane na występy 

40 szt krzesełek składanych 

• wym. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm 

4 
Zestaw stół +6 krzeseł do sali 

(3zestawy) 

Zestaw powinien zawierać: 

1. Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w 4 

wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm  

• wym. blatu 120 x 74 cm 

3 szt 

2. Komplet drewnianych nóg do blatów z kolorowym obrzeżem i 

blatów kolorowych. Zamocowanie nóg pozwala na 

regulowanie wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. 

• 3 dokrętki  

• 4 szt.  

• rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm) 

3 zestawy 

 

3. Krzesełka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze 

sklejki bukowej. – 6 sztuk, rozmiar 3 

4. Krzesełka na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem ze 

sklejki bukowej-12 sztuk, rozmiar 2  

5 Zestaw mebli do sali zajęć  

1. Szafa przeznaczona do przechowywania pomocy, zabawek, 

dużych gabarytów. Wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 

mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem multiplex ABS 

• wym. 142,2 x 68,4 x 202,5 cm- 1 szt 

2. Szafka z półkami na kółkach, 1 szt,Wykonana z płyty 

laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 18 mm.• wym. 

79,2 x 41,5 x 49,4 cm 

3. Szafka z dwiema półkami,2 szt, Wykonana z płyty 

laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm.• wym. 79,2 x 41,5 

x 124,2 cm 

 

4. Biblioteczka stojąca – 1 szt, Wyposażone w pojemnik na 

książki z przegródkami, pod którym mieszczą się dwie pufy, 

Wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w 

odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 

grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF. • 

wym. 81,5 x 38 x 55 cm• wym. 81,5 cm x 38 cm x 55 cm, 

 

5. Pufy wykonane z pianki pokryte trwałą tkaniną PCV, 

dostosowane wymiarami do biblioteczek stojących z  

• 2 szt. • wym. 36 x 36 x 28 cm 

 

6. Nakrycie na szafkę, 1 szt.Nakrycie na jednym boku ma 

specjalne taśmy do przechowywania, a na drugim 4 kieszonki 

na różne drobiazgi. • wym. 80 x 41,5 x 41,5 cm 
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2. Po wyłonieniu Wykonawców/ Wykonawcy w ramach niniejszego Zapytania o cenę, zobowiązani będą oni do 

wykonania Przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią złożonej oferty (zakup/dostawa i montaż)..  

3. Zamówienie realizowane będzie w przedszkolu Strefa Malucha, ulica Niemierzyńska 17a Szczecin. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia w czasie oraz możliwej zmiany specyfikacji , 

zgodnie z zapotrzebowaniem. 

5. Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych. 

 

II. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zapłata za wykonanie Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie ze złożoną ofertą) nastąpi w 

terminie do 14 dni od daty otrzymania Faktury/rachunku za usługę.  Zapłata za wykonanie Przedmiotu 

zamówienia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze/ rachunku numer konta.  

 

3. Zapytanie o cenę  nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami). 

 

Niniejsze zapytanie o cenę jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Towarzystwo 

Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie, ulica Potulicka 16,  oraz na stronie internetowej  www.twp.szczecin.pl 

 

4.Kryterium wyboru – 100%cena. 

 

 

III. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty powinny być sporządzone na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania 

o cenę. 

 

Oferta musi zawierać: 

 Pełną nazwę składającego ofertę oraz adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP i Regon; 

 Cenę oferty przedstawionej jako cena brutto (cena wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku); 

 Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; 

 Osobę do kontaktu; 

 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione. 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres: mdrewniok@twp.szczecin.pl, osobiście lub pocztą 

tradycyjną na adres: Biuro Projektu ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin w terminie od 01.08.2019 – 

08.08.2019 do godz. 12.00. 

 

2. Zamawiający może podjąć negocjacje ze składającym ofertę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w 

przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty dotycząca Przedmiotu zamówienia (lub jego części – zgodnie 

ze złożoną ofertą) przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twp.szczecin.pl/
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FORMULARZ OFERTOWY 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin 

 

  Wykonawca: ......................................................... 

  Adres....................................................................     

  Tel./Fax................................................................ 

  E-mail................................................................... 

  NIP: ..................................................................... 

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia: 

 

 

LP

. Nazwa Specyfikacja 

Cena: 

1 Zestaw mebli 

 

Zestaw powinien zawierać: 

 

1. Siedzisko z 2 dostawkami -  150/50/45  

2. Szafa zamykana na zamek z półkami – 

80/232/35 – 2 sztuki ( płyta meblowa biała 

matowa) 

3.  Szafa zamykana na zamek – 60/232/35 – 1 

sztuka (płyta tabelowa biała matowa) 

4. Szafa zamykana na zamek z półkami – 

38/220/30 – 1 sztuka (płyta meblowa biała 

matowa) 

 

Meble do pomieszczenia cateringu w tym: 

 

1. Szafa zamykana na zamek z nadstawką nad 

drzwiami – 273/270/62 – 1 sztuka (płyta meblowa 

biała matowa) 

 

Szatnia: 

1. Szatnia dla 6 osób- 3zestawy, wykonana z 

białej płyty laminowanej, • wys. siedziska 33 cm 

• gł. siedziska 23 cm• wym. dużego modułu 19 x 

22,5 x 69,5 cm• wym. małego modułu 19 x 22,5 x 

19 cm• wys. półki na buty 20 cm 

• wym. 126 x 50 x 134 cm 

2)-Komplet małych i dużych drzwiczek do 

szatni -18 szt., • wym. małych drzwiczek 20 x 20 

cm 

• wym. dużych drzwiczek 20 x 57,5 cm 

• wym. otworu w drzwiczkach 4,5 x 12 cm., kolor 

biały  

3)- Parawan do szatni, Stelaż wykonany z 

drewna. wym. 92 x 39,5 x 76,5 cm, 

Cena zestawu: 

 

 

Cena poz.1 –  

 

Cena poz. 2-  

 

Cena poz.3- 

 

Cena poz.4 –  

 

 

 

 

Cena poz. 1 –  

 

 

 

 

 

 

Cena zestaw szatnia: 

 

 

Cena poz.1- 

 

 

 

 

 

 

Cena poz 2- 

 

 

 

 

Cena poz.3 –  
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- 8 szt - Metalowy wieszak • wym. od 10 x 8,2 x 

4,5 cm do 12 x 9,7 x 4,5 cm. 

 

 

Cena poz.4 -  

2 
Zakup ścianki 

mobilnej 3 sztuki 

Ścianka mobilna przesuwna – 110/260 – 3 sztuki 

(płyta meblowa buk w profilach aluminiowych 

 

 

Cena: 

3 
Krzesła składane 

na występy 

40 szt krzesełek składanych 

• wym. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm 

Cena za 40 szt: 

 

 

4 

Zestaw stół +6 

krzeseł do sali 

(3zestawy) 

Zestaw powinien zawierać: 

1.Blaty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 

mm, w 4 wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm  

• wym. blatu 120 x 74 cm 

3 szt 

2.Komplet drewnianych nóg do blatów z 

kolorowym obrzeżem i blatów kolorowych. 

Zamocowanie nóg pozwala na regulowanie 

wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. • 

3 dokrętki  

• 4 szt.  

• rozm. 0, 1, 2, 3 (40, 46, 52, 58 cm) 

3 zestawy 

 

3.Krzesełka na stelażu metalowym z siedziskiem i 

oparciem ze sklejki bukowej. – 6 sztuk, rozmiar 

4.Krzesełka na stelażu metalowym z siedziskiem i 

oparciem ze sklejki bukowej-12 sztuk, rozmiar 2  

Cena za zestaw: 

 

Cena poz.1- 

 

 

 

Cena poz 2- 

 

 

 

 

 

 

 

Cena poz.3 –  

 

 

Cena poz.4 - 

5 
Zestaw mebli do 

sali zajęć  

1.Szafa przeznaczona do przechowywania 

pomocy, zabawek, dużych gabarytów. Wykonana 

z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 

brzozy, z obrzeżem multiplex ABS 

• wym. 142,2 x 68,4 x 202,5 cm- 1 szt 

2.Szafka z półkami na kółkach, 1 szt,Wykonana z 

płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej o gr. 

18 mm.• wym. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm 

3.Szafka z dwiema półkami,2 szt, Wykonana z 

płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm.• 

wym. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm 

 

4.Biblioteczka stojąca – 1 szt, Wyposażone w 

pojemnik na książki z przegródkami, pod którym 

mieszczą się dwie pufy, Wykonane z płyty 

laminowanej o grubości 18 mm, w odcieniu 

brzozy, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o 

grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej 

płyty MDF. • wym. 81,5 x 38 x 55 cm• wym. 81,5 

cm x 38 cm x 55 cm, 

 

5.Pufy wykonane z pianki pokryte trwałą tkaniną 

PCV, dostosowane wymiarami do biblioteczek 

stojących z  

• 2 szt. • wym. 36 x 36 x 28 cm 

Cena zestaw: 

 

Cena poz.1- 

 

 

 

 

Cena poz 2- 

 

 

Cena poz.3 –  

 

 

 

 

Cena poz.4 – 

 

 

 

 

 

 

 

Cena poz.5 –  
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6.Nakrycie na szafkę, 1 szt.Nakrycie na jednym 

boku ma specjalne taśmy do przechowywania, a na 

drugim 4 kieszonki na różne drobiazgi. • wym. 80 

x 41,5 x 41,5 cm 

 

 

 

Cena poz.6 -  

 

 

 

Cena łączna za całe zamówienie (brutto)…………………………………….. 

Termin gwarancji………………………………………………………………………….. 

Termin wykonania zamówienia (liczba dni)……………………………………. 

 

Podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:  

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału; 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania, to jest nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo  

z Zamawiającym. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów 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  

e. drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie są zgodne z prawdą.  

4. Oświadczam, że jestem związana/y niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.  

 

 

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

                (podpis przedstawiciela Wykonawcy) 

 


