ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn. „Żłobek Super Bobas szansą na aktywizację
zawodową mieszkańców Białegostoku”, którego celem głównym jest zwiększenie
upowszechniania opieki żłobkowej w mieście Białystok dzięki utworzeniu 17 miejsc
w Żłobku Super Bobas oraz wzrost aktywności zawodowej 34 rodziców/opiekunów w okresie
od 01.02.2018 do 31.01.2020 firma Lucky Star Ewa Bałtyk zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na dostawę do Niepublicznego Żłobka Super Bobas przy ul. Gajowej
79, 15-876 Białystok następujących produktów:
1. Meble do szatni – 2 zestawy
Meble o wymiarach szer. 130 cm, gł. 35 cm, wys. 172 cm, składające się z 8 szafek
wyposażonych w półkę i wieszaczek z potrójnym uchwytem, stelaż wykonany z płyty
wiórowej laminowanej w kolorze brzoza, kolorowe drzwi z płyty MDF z ażurowymi
otworami, zapewniającymi cyrkulację powietrza, tylna ściana wykonana z płyty HDF.
2. Stoliki – 3 szt.
Stoliki o wymiarze blatu szer. ok. 136 cm. Nogi stołu o regulowanej wysokości
wykonane z litego drewna bukowego, blat sześciąkątny wykonany z płyty wiórowej
laminowanej w kolorze buk, z kolorowym obrzerzem, z zaokrąglonymi rogami
i brzegami wykończonymi PCW.
3. Krzesełka – 15 szt.
Krzesełko o wymiarach: wys. siedziska 26 cm, przeznaczone dla dziecka o wzroście
93–116 cm. Krzesełko sztaplowane, posiadające metalowy kolorowy stelaż. Nogi
krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego.
Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej.
4. Łóżeczka z identyfikatorem – 18 szt.
Łóżeczka o wymiarach: 133x57x15cm, zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych
i kolorowych elementów z tworzywa. Tkanina z niepalnego i nietoksycznego
materiału. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek umożliwiające piętrowe
przechowywanie łóżeczek.
5. Wózek na łóżeczka – 1 szt.
Wózek do składania i przemieszczania łóżeczek dostosowany do piętrowego
przechowywania łóżeczek.
6. Przewijak – 1 szt.
Przewijak umieszczony na szafce o wymiarach: 110 x 75 x 100 cm, szafka z miejscem
do przewijania pokrytym nieprzemakalną, łatwą do czyszczenia tkaniną, wierzchnia
półka, cztery szuflady, zamykana szafka.
7. Podkład nieprzemakalny do łóżeczek – 17 szt.
Podkład pod prześcieradło o wymiarach: 55 x 140 cm; wierzchnia warstwa 100%
bawełny, spodnia warstwa wodoodporne PCV, mocowanie za pomocą gumki.
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8. Pościel do łóżeczek – 17 szt.
Pościel do łóżeczek składająca się z następujących elementów: kołdry o wymiarach
114x98cm; poduszki o wymiarach 38x27cm, prześcieradła o wymiarach 140x68cm,
powłoczek na kołdrę i poduszkę. Materiał 100% bawełny.
9. Kosz na pieluchy – 1 szt.
Kosz na pieluchy o pojemności 26 l, z systemem zapobiegającym wydostaniu się
nieprzyjemnych zapachów na zewnątrz.
10. Krzesełka do karmienia – 5 szt.
Krzesełko o wyk. ok. 107 cm, rozkładane na stolik i krzesełko, z łatwo zmywalną
tapicerką, z regulacją wysunięcia blatu, z regulacją oparcia siedziska, z pasami
bezpieczeństwa, przeznaczone dla dzieci od 6 m-cy do 3 lat.
11. Szafka na nocniki – 1 szt.
Szafka o wym. 82 x 38 x 84 cm.
12. Bujaczek – 5 szt.
Bujak z możliwością zablokowania oraz regulacją oparcia i siedziska do pozycji
leżącej, z 3- punktowymi pasami bezpieczeństwa, przeznaczony dla dziecka o masie
ciała do 9 kg.
13. Kącik biblioteczny – 1 szt.
Kącik o wym. 50 x 92 x 64 cm, posiadający 4 pojemniki, przedzielone przegrodami
o różnych wysokościach, z dwiema pufkami o wym. 30 x 92 x 30 cm, które ustawić
można po obu stronach biblioteczki oraz dwoma pojemnikami na obrotowych kółkach
o wym. 44 x 45 x 28 cm, które umieścić można pod biblioteczką.
14. Szafka ekspozycyjna – 1 szt.
Szafka ekspozycyjna o wymiarach: szer. 180 cm, gł. 61 cm, wys. 140 cm
w zabawnym kształcie, np. słoneczka. Stelaż wykonany z płyty wiórowej
laminowanej.
15. Regał ekspozycyjny – 1 szt.
Szafka ekspozycyjna o wymiarach - szer. 105 cm, gł. 54 cm, wys. 160 cm
w zabawnym kształcie, np. gruszki, wykonana z płyty wiórowej laminowanej.
16. Krążki do siedzenia – 20 szt.
Piankowe krążki o wymiarach: śr. 35 cm, gr. 3 cm, pokryte trwałą, kolorową tkaniną
PCV.
17. Pufki emocje – 6 szt.
Kolorowe pufy o wymiarach: śr. 30 cm, gr. 8 cm, z nadrukami min wyrażających
różne emocje – neutralna, smutna, zła, wystraszona, zaskoczona, radosna.
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18. Pojemnik na krążki do siedzenia – 1 szt.
Pojemnik o wymiarach: szer. 38 x 38 cm, wys. 80 cm, przeznaczony do
przechowywania krążków do siedzenia. Pojemnik z 4 obrotowymi kółkami. Ściany
mocowane do siebie i do spodu za pomocą mocnych rzepów. Dodatkowo jedna ze
ścian powinna opuszczać się po odczepieniu rzepu, ułatwiając w ten sposób dostęp do
zawartości pojemnika. Pojemnik wyposażony w wytrzymały uchwyt, ułatwiający
przewożenie pojemnika.
19. Szafka z instrumentami muzycznymi – 1 szt.
Szafka o wym. 56 x 85 x 38 cm, na obrotowych kółkach, wykonana z płyty wiórowej
laminowanej, fronty z płyty MDF. Zawartość szafki powinna składać się z dzwonków
na drewnianej rączce (2 szt.), pałeczek z dzwonkami (2 szt.), talerzy (2 szt.), trójkątów
(3 szt.), talerzyków z rączką (1 szt.), marakasów (2 szt.), marakasów kolorowe (2 szt.),
shaker marakas z tarką (1 szt.), tarki giro (1 szt.), tonbloka z tarką (1 szt.), klawe sów
(4 szt.), tamburyna z membraną 21 cm (1 szt.), bębenka ręcznego 25 cm (1 szt.),
tamburyna 21 cm (1 szt.), pudełek akustycznych (2 szt.), kastanietów drewnianych (4
szt.), kastanietów z rączką (2 szt.), marakasów jajka (2 szt.), dzwonków z rączką (8
szt.), drewnianych ksylofonów (2 szt.).
20. Szafka plastyczna na kółkach – 1 szt.
Szafka o wymiarach: 80 x 75 x 40 cm na obrotowych kółkach, przeznaczona do
przechowywania materiałów plastycznych. Stelaż z płyty laminowanej, 4 półeczki
z płyty HDF o gr. 3,2 mm, 3 małe i 2 duże kartonowe pojemniki.
21. Szafka na akcesoria sportowe – 1 szt.
Szafka o wymiarach 90 x 60 x 80 cm, zawartość szafki powinna składać z piłki do
rugby (1 szt.), piłeczek piankowych (3 szt.), ringo (2 szt.), woreczków z grochem
(16 szt.), szarf (16 szt.), opasek (12 szt.), obręczy o śr. 50 cm (6 szt.), zacisków
(24 szt.); podstaw-stojaków (6 szt.), drążków gimnastycznych o dł. 70 cm (10 szt.),
kręgli (9 szt.), piłeczki sześcian (1 szt.); talerzy cyrkowych (3 szt.), pałeczek
cyrkowych (3 szt.), mini szczudeł(3 pary), platformy na kółkach (1 szt.).
22. Gąsiennica spacerowa – 1 szt.
Gąsiennica o wymiarach: dł. ok. 7 m., szer. 12 cm, z 28 uchwytami.
23. Szafa na łóżeczka i pościel – 1 szt.
Szafa o wymiarach 141 x 65 x 200 cm, składająca się z dwóch części: 16 półek
o wymiarach 34 x 50 x 19 cm przeznaczonych na przechowywanie pościeli, oraz
dolnej części przeznaczonej na przechowywanie łóżeczek.
24. Ochraniacz gruby narożny – 40 szt.
Ochraniacz narożny o wymiarach: 100 cm x 6,1 cm x od 2 cm (narożnik) do 1,5 cm
(brzegi). do zamocowania na krawędziach: ścian, parapetów, grzejników, stołów. Do
użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, wytrzymały na temperaturę od -20 do 80
stopni C, ognioodporny.
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25. Tablica korkowa – 1 szt.
Tablica korkowa o wymiarach 200 x 100 cm.
26. Wózek kelnerski 3 półkowy do przewozu posiłków – 1 szt.
Wózek ze stali nierdzewnej, z półkami ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne
koła i 2 hamulce.
• wym. półek 83 x 51 cm
• wym. wózka 86 x 54 x 92 cm
• maksymalne obciążenie 145 kg
27. Szafka ubraniowa L z 4 szchowkami i drzwiami – 1 szt.
Szafa ubraniowa schowkowa o wymiarach: 92 x 55 x 195 cm, wykonana z płyty
laminowanej, drzwi wykonane z lakierowanej płyty MDF, wyposażona w metalowe
nóżki, a każdy schowek - w wieszak na ubrania.
28. Szafka do bawialni – 1 szt.
Szafka o wymiarach: Wymiary: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 43 cm, w zabawnym
kształcie, np. owcy, wykonana z płyty wiórowej, fronty z kolorowej płyty MDF.
29. Szafka do bawialni – 1 szt.
Szafka o wymiarach: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm, z zabawnymi aplikacjami,
np. domku, stelaż z 3 półkami, wykonana z płyty wiórowej, fronty z płyty MDF.
30. Szafka do bawialni – 1 szt.
Szafka o wymiarach: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm, stelaż z 3 półkami,
z kolorowymi dekoracyjnymi frezami, np. w kształcie kwiatów, fronty z płyty MDF.
31. Szafka do bawialni – 1 szt.
Szafka o wymiarach: szer. 41 cm, gł. 38 cm, wys. 125 cm, stelaż z 4 półkami,
wykonany z płyty wiórowej laminowanej z aplikacja np. chmurki
32. Szafka do bawialni – 1 szt.
Szafka o wymiarach: szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 166 cm, stelaż z 6 półkami,
wykonany z płyty wiórowej laminowanej, fronty z płyty MDF z dekoracyjnymi
frezami i aplikacjami, np. chmurki.
33. Szafka do bawialni – 1 szt.
Szafka o wymiarach szer. 41 cm, gł. 38 cm, wys. 166 cm, stelaż z 5 półkami,
wykonany z płyty wiórowej laminowanej, zabawna aplikacja, np. słońce.
34. Szafka do bawialni – 1 szt.
Szafka o wymiarach szer. 82 cm, gł. 38 cm, wys. 84 cm, stelaż z 3 półkami, wykonany
z płyty wiórowej laminowanej, zabawna aplikacja, np. krówka.
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Wszystkie powyższe produkty powinny spełniać normy oraz posiadać niezbędne atesty
i certyfikaty wymagane przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia żłobka.
Okres składania ofert 01.02.2018r – 06.02.2018r do godziny 16:00.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie Beneficjenta – ul. Komisji Edukacji Narodowej
38 lok. U7, 15-687 Białystok bądź na adres e-mail: ebaltyk@wp.pl
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt po numerem telefonu 600 140 533 – Ewa
Bałtyk.
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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