ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Żłobek Calineczka Aktywni rodzice – szczęśliwe
dzieci”, którego celem głównym jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 25 (20K
i 5M) osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat zamieszkujących w M. Białystok
poprzez utworzenie 25 miejsc opieki w Żłobku Calineczka w okresie realizacji projektu
tj. 01.07.2019 – 30.06.2021 firma Lucky Star Ewa Bałtyk zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na dostawę do Niepublicznego Żłobka Calineczka
przy ul. Słonimskiej 24 lok. U3, 15-687 Białystok następujących produktów:
1. Autko sensoryczne – 1 szt.
Auto o wym. 109 x 74 x 67 cm, które powinno pobudzać malucha do kreatywnej
zabawy
z
ruchomą
kierownicą
wraz
ze
skrzynią
biegów
i z klaksonem-piszczałką, elementami przesuwanymi, materiałami o różnej strukturze,
miękkimi wałkami, drewnianymi wałkami z różnymi fakturami, elementami
ruchomymi wspomagającymi rozwój psychomotoryczny dziecka, metalową rurą
z przesuwanymi elementami drewnianymi, ławeczką.
2. Fotelik do siedzenia – 4 szt.
Z krówką, misiem, kotkiem, pieskiem. Wykonany z pianki, pokryty łatwo zmywalną
tkaniną. Wym. 50 x 65 x 50 cm
3. Narożny kącik – 1 szt.
Składany narożny kącik dla maluchów łączony na mocne rzepy z 2 lustrami z pleksi
na ścianach. 2 ścianki o szer. i wys. 115 cm i gr. 5 cm, 1 materac narożny dł. boku 115
cm gr. 10 cm
4. Kącik kuchenny – 1 szt.
Wykonany z lakierowanej płyty MDF w wyrazistych kolorach. Kącik powinien
składać się z 2 części, jednej, która tworzy blat, zlewozmywak i zmywarkę, i drugiej,
wysuwanej, w której znajdować się będzie pralka oraz kuchenka do pieczenia
rozmaitych potraw. Kącik powinien być bezpieczny dla małych gospodyń ze względu
na zaokrąglone krawędzie. • wym. 96 (po wysunięciu modułu) x 74,5 x 59 (94 z
aplikacją) cm • wym. modułu 70,5 x 35 x 58 cm
5. Kostka manipulacyjna - 1 szt.
Zbudowana z piankowych ścian, pozwalająca na liczne zabawy manipulacyjne za
pomocą licznych sznurków, napów, guzików, klamerek, oraz suwaków.
Umożliwiająca ćwiczenie sprawności palców i ucząca podstawowych umiejętności
niezbędnych w czasie ubierania się (sznurowanie, zapinanie). Wym: 30 x 30 x 30 cm.
6. Tablica do manipulacji w zabawnym kształcie, np. samolotu – 1 szt.
Ścienna tablica manipulacyjna podzielona na 5 części, z których każda w inny sposób
wspiera zdolności motoryczne i koordynacyjne. Na tablicy znajdują się: labirynty
manipulacyjne, koło z koralikami, obracane koła zębate, dzwonki, lusterko,
magnetyczny labirynt, labirynty przestrzenne z koralikami. Wym. 187 x 1,5 x 61 cm .
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7. Makatka w kształcie drzewa na 4 pory roku - 1 szt.
Drzewko o wym. ok. 130 x 80 cm, wykonane z miękkiej pianki pokrytej kolorowym
filcem, z możliwością nanoszenia zmian wraz z nastaniem kolejnych pór roku.
8. Piankowa wyspa dla dziecka – 1 szt.
Wyspa o wym. ok. 170 x 170 cm zbudowana z pianek obszytych trwałą tkaniną, łatwą
do utrzymania w czystości, które tworzą tor przeszkód dla maluchów, pianki
w kształci schodów, sensorycznej drabinki, pagórków czy zygzaka.
9. Tablica do manipulacji w zabawnym kształcie, np. krokodyla – 1 szt.
Ścienna tablica manipulacyjna podzielona na 5 części, z których każda w inny sposób
wspiera zdolności motoryczne i koordynacyjne. Na tablicy znajdować się powinny:
labirynty manipulacyjne, koło z koralikami, obracane koła zębate, dzwonki, lusterko,
magnetyczny labirynt, labirynty przestrzenne z koralikami. Wym. 187 x 1,5 x 61 cm.
10. Tęczowa kryjówka – 1 szt.
Kryjówka powinna być wyposażona w wiele sensorycznych elementów, idealnych do
relaksacji, jak i do zabaw stymulujących raczkowanie i czołganie. Liczne dodatkowe
elementy stymulące zmysł wzroku i dotyku, a także rozwijające koordynację
wzrokowo-ruchową. Kącik powinien być wyposażony w miękkie materace
z sensorycznymi naszyciami, obszyte dookoła trawką, które zapewnią dziecku
bezpieczeństwo. W paskach tkaniny nad wejściem bocznym ukryte np. dzwoneczki,
piszczałki czy szeleszcząca folia, natomiast frontowe wejście obszyte tkaniną
o różnych fakturach. Na dachu kryjówki aplikacja w kształcie tęczy, wykonana z
kolorowej płyty MDF. W dachu otwory, przez które można wpuścić do środka
światłowody. Przyciągną one uwagę dziecka i będą stymulowały jego wzrok.
Elementy kryjówki lakierowane. Wym. 136 (190 z materacem) x 79 x 74,5 (+40
aplikacja) cm
11. Zestaw do rytmiki – 1 szt.
Zestaw do rytmiki powinien być zapakowany w plastikowe pudełko z przykrywką
o wym. ok. 54 x 38 x 30 cm i zawierać: piłki do rytmiki (4 szt.), chusty cyrkowe
matowe (3 szt.), chusty cyrkowe neonowe (3 szt.), kolorowe liny (5 szt.), muzykalne
jajka (4 szt.), wstęgi gimnastyczne (6 szt.), tamburyn (1 szt.), trójkąty (2 szt.), dzwonki
na drewnianej rączce (3 szt.), klawesy (2 pary), bębenek ręczny.
12. Torba z instrumentami – 1 szt. Torba wykonana z trwałej tkaniny, zapinana na
zamek. Po otwarciu może być zawieszona. Wyposażona w: tamburyn, tamburyn
z membraną, 5 trójkątów (10-20 cm), 2 drewniane marakasy, duże guiro z tarką, 2
tonbloki (2 tony), tonblok (1 ton), pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety
z rączką, /para klawesów, shaker metalowy. Wym: 40 x 40 cm
13. Kolorowe Dzwonki z drewnianą rączką – 8 dźwięków diatonicznych. – 8 szt.
14. Marakasy drewniane kolorowe – 2 szt.
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15. Taneczne jajka – 2 szt. Wykonane z tworzywa sztucznego, grzechoczące przy
potrząśnięciu w jednym kolorze. Wym. 5,5 x 4 cm
16. Marakasy – 2 szt. instrument muzyczny samobrzmiący, wykonany z gliny, osadzony
na drewnianym trzonku. Wewnątrz puszki rezonansowej znajdują się twarde nasiona.
17. Bembenek – 1 szt., który powinien być wyposażony w piasek, który podczas
poruszania przyjemnie szumi. Wym. 25 x 25 x 3,5 cm
18. Dzwoneczki z uchwytem – 8 szt. janczar na drewnianej rączce, wym 10,5 x 8,5 cm,
śr 2,5cm
19. Pałeczka z janczarami – 1 szt. dł. 16,5cm, dzwonki o śr 2 cm, drewniana pałeczka.
20. Kastaniety drewniane - 2 szt.
Kolorowe kastaniety wykonane z drewna o śr. 5,50cm
21. Trójkąt – 1 szt. Wykonany z chromowanej stali szlachetnej, z gumowym uchwytem,
dł. boku 10 cm
22. Tamburyn z membraną– śr 21cm, 1 szt.
23. Brystol kolorowy A3 5 kolorów po 30 szt. – 2 opakowania
24. Farby akwarelowe perłowe 12 kolorów – 12 szt.
25. Farby Tempera 1 l 6 kolorów – 4 opakowania
26. Karton kolorowy A4 17 kolorów 500szt. – 1 opakowanie
27. Kredki grube długie 12 pastelowych kolorów pakowane w pudełko z zamknięciem
po 300 szt. – 2 opakowania
28. Kredki świecowe grube 12 kolorów pakowane w tekturowe pudełko z zamknięciem
po 300szt. – 2 opakowania
29. Papier o wym. 50 x 70 cm 10 kolorów, 125 g/m2, 100szt.– 2 opakowania
30. Papier rysunkowy o wym. 22,8 x 30,5 cm 12 kolorów 648 arkuszy – 1 opakowanie
31. Plastelina 12 kolorów po 15 laseczek – 3 opakowania
32. Fartuszki do zajęć plastycznych – 25 szt.
33. Pędzle – 25 szt.
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Termin realizacji zamówienia 22.07.2019-19.08.2019.
Okres składania ofert 02.07.2019r – 12.07.2019r do godziny 16:00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferty prosimy składać w siedzibie Beneficjenta – ul. Komisji Edukacji Narodowej 38 lok.
U7, 15-687 Białystok bądź na adres e-mail: ebaltyk@wp.pl
Usługi wynikające

z wykonywania

zamówienia będącego przedmiotem

zapytania ofertowego

współfinansowane są w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość
i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie. Priorytet inwestycyjny
8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach życia, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą
pracę.
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