
 

 
 

   
 

 

 

 
 

Krosno, 10-01-2019 r . 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na zakup wyposażenia żłobka w Jaśle w ramach projektu w ramach projektu pt. „Nowy żłobek 

„Guziczek” w Krośnie i w Jaśle” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy  Działanie 7.4 

Rozwój opieki żłobkowej w regionie numer projektu: RPPK.07.04.00-18-0032/18 

 

1. Dane Zamawiającego 

Piotr Guzik  

ul. Lwowska 6 

38-400 Krosno 

 

2. Określenie trybu postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku, w ramach 

Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 

EFS, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego wyposażenia:  

 

1 Półka dla 5 dzieci szt 4 

2 Siedzisko dla  5 dzieci szt 4 

3 Krzesełko drewniane rozmiar 0 kolor zielony lub odcień zielonego szt 20 

4 Półka/półki na kubeczki dla 20 dzieci szt 2 

5 Kolorowe dropsy/siedziska/pufki dla dzieci szt 20 

6 Basen piankowy z piłkami wym. 160x160 szt 1 

7 Duża kostka manipulacyjna szt 1 

8 Zabawki manipulacyjne -zestaw szt 1 

9 Sortery - zestaw (różne rodzaje) szt 10 

10 Krzesełko do karmienia  szt 10 

11 Stolik do karmienia (stół w kształcie podkowy, służący np. do 

karmienia lub pracy nauczyciela z małą grupą dzieci) 

szt 1 

12 Stołek obrotowy szt 1 

13 Przewijak z szufladami szt 1 

14 Nocnik szt 10 

15 Nakładka szt 4 

16 Łóżeczko niemowlęce z szufladami szt 5 

17 Materac do łóżeczka kokosowy szt 5 

18 Prześcieradło z gumką szt 20 
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19 Łóżeczko/ leżaczek plastikowe szt 15 

20 Pościel do łóżeczek szt 20 

21 Mata/materac dł.120 szt 1 

22 Mata falująca szt 1 

23 Wieża edukacyjna szt 1 

24 Klocki obrazkowe szt 1 

25 Puzzle podłogowe szt 2 

26 Stół niski okrągły 4 osoby, drewniany, regulacja wysokości szt 1 

27 Lustro z poręczą szt 1 

28 Leżaczek - bujaczek szt 2 

29 zabawka edukacyjna/interaktywna - farma szt 1 

30 Stojak gimnastyczny szt 1 

31 Centrum aktywności szt 1 

32 Stojak gimnastyczny  szt 1 

33 kosz na zabawki materiałowy szerokość 60cm wys.40 szt 3 

34 Fotel dla dzieci/ pufa  szt 1 

35 Zestaw zabawek interaktywnych (różne rodzaje) szt 10 

36 Dywan 4x5 szt 1 

37 Oczyszczacz powietrza szt 1 

38 Huśtawka/bujak (do sufitu) szt 1 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie musi zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do 08.02.2019 r. 

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty email: pgguzik@gmail.com lub dostarczona 

osobiście na adres ul. Lwowska 6, 38-400 Krosno do 17.01.2019 r. Oferty złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

2. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub 

mailową.  

 

6. Kryterium oceny ofert stanowi cena 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy 

 

  


