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. Zjeżdżalnia w formie auta – 1 szt.
Zjeżdżalnia o wym. 140 x 70 x 76 cm, wys. zjeżdżalni 48 cm. Bezpieczna zjeżdżalnia
z 5 schodkami oraz boczną ścianą mocowaną na rzep z aplikacją samochodu,
wykonana z pianki pokrytej tkaniną PCW
2. Autko sensoryczne – 1 szt.
Auto o wym. 109 x 74 x 67 cm, które powinno pobudzać malucha do kreatywnej
zabawy z niespodziankami: 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.
3. Piankowa baza o wym. 60 x 70 x 40 cm z 2 belkami o wym. 20 x 20 x 60 cm – 1 szt.
4. Piankowa baza o wym. 60 x 70 x 40 cm z 3 wałkami o śr. 10, 15, 20 cm
– 1 szt.
5. Bujak w kształcie Konika o wym. ok 127 x 30 x 100 cm, którego pokrycie powinno
być wykonane z trwałej tkaniny PCV, co umożliwi łatwe utrzymanie zabawki
w czystości – 1 szt.
6. Bujak w kształcie Motocykla o wym. 90 x 26 x 47 cm, wys. siedziska 26 cm – 1 szt.
7. Chodzik manipulacyjny – 1 szt.
Drewniany chodzik o wym. 34 x 34 x 47 cm na gumowanych kółkach przeznaczony
do pchania, który powinien być w wyposażony w wiele ruchomych elementów
manipulacyjnych, np. obrotowe lusterko, sorter, labirynt, ruchome zębatki czy
dzwonki z pałeczką.
8. Kącik manipulacyjny – 1 szt.
Wykonany ze sklejki, którego ściany powinny być wyposażone w różnego rodzaju
akcesoria, np.: labirynty, kolorowe okienka, lusterko, sznurowane makatki, figury
geometryczne, suwaki.
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9. Hiperbloki – 1 zestaw.
Zestaw powinien być złożony z ok. 30 elementów wykonanych z pianki o różnych
kształtach, np. sześciany, belki, wałeczki, mosty, pokrytych trwałą i łatwą
w utrzymaniu czystości tkaniną PCW.
10. Jeździk manipulacyjny – 2 szt.
Jeździk o wym. ok. 32 x 32 x 51 cm, przeznaczony do pchania, z wesołymi
elementami do kręcenia, przesuwania czy układania, usprawniającymi motorykę
małych rączek.
11. Jeździk z siedziskiem – 2 szt.
Jeździk o ok. wym. 43 x 23 x 40 cm z sorterem do klocków, liczydłem, kołami
wyposażonymi w gumowe, antypoślizgowe opony.
12. Kącik manipulacyjno-sensoryczny z motywem stawu – 1 szt.
Kącik złożony z dwóch części, o wymiarach ok 140 x 97 cm, wykonany ze sklejki,
kolorowy, z tkaninami o różnych fakturach, z przesuwakami, lusterkiem czy
piszczałką.
13. Teatrzyk – 1 szt.
Teatrzyk o wym. ok. 87 x 168 cm , z ruchomą kurtyną, dużymi kieszeniami do
przechowywania pacynek czy innych rekwizytów.
14. Torba z pacynkami – 1 szt.
Torba o wym. ok. 64 x 47 cm, z gumkami i uchwytami wyposażona w miękkie,
kolorowe, bajkowe pacynki zakładane na rękę. Ilość pacynek – ok 14.
15. Kącik kuchenny – 1 szt.
Kącik o wym. wym. 96 x 74 x 59 cm wykonany z lakierowanej płyty MDF
w wyrazistych kolorach, wyposażony w blat, zlewozmywak i zmywarkę, pralkę oraz
kuchenkę.
16. Tablica do manipulacji w zabawnym kształcie, np. krokodyla – 1 szt.
Tablica o wym. 187 x 1,5 x 61 cm, powinna być wyposażona w labirynty
manipulacyjne, koło z koralikami, obracane koła zębate, dzwonki, lusterko,
magnetyczny labirynt, labirynty przestrzenne z koralikami.
17. 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.
18. Mata z lusterkiem w kształcie np. kwiatka – 1 szt.
Mata o wym. śr. 145 cm, gr. 10 cm, spód wykonany z miękkiej pianki, z poduchami
wypełnionymi watoliną, w kształcie płatków, lusterko z plexi.
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19. Materac narożny w kształcie np. serca – 1 szt.
Materac o wym. 1 x 1 m., gr. 10 cm, wykonany z pianki, pokryty trwałą i łatwą do
utrzymania w czystości tkaniną PCW, z antypoślizgowym spodem.
20. Narożny kącik pokazujący różnice między dniem i nocą - 1 szt.
Narożnik składający się z dwóch ścianek o wym. 115 x 115 cm oraz materaca
narożnego o dł. boku 115 cm, łączony na rzepy, z lustrami z pleksi, z aplikacjami
wskazującymi na porę dnia, np. słońce, księżyc, ptaszki dzienne i nocne.
21. Piankowa wyspa malucha – 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, drabinki, pagórków czy zygzaka.
22. Piankowy wąż o dł. 170 cm z piankowym siedziskiem – 1 szt.
23. Piłeczki przeźroczyste o śr. 6,5 cm pakowane w workach po 500 szt. – 5 szt.
24. Piankowa Rampa o wym. 90 x 60 x 60 cm pokryta trwałą tkaniną PCW- 1 szt.
25. Piankowe Schody o wym. 90 x 60 x 60 cm pokryta trwałą tkaniną PCW – 1 szt.
26. Siedzisko piankowe zbudowane z 6 elem. o wym. 100 x 40 x 35 cm pokryte trwałą
tkaniną PCW – 1 szt.
27. Sześcian manipulacyjny - 1 szt.
Sześcian o wym. ok. 29 x 29 x 58 cm, na każdej ze ścian z inną atrakcją usprawniającą
motorykę rąk i rozwijającą wyobraźnię, z labiryntami manipulacyjnymi, drewnianymi
koralami, ruchomymi bryłami geometrycznymi.
28. Piankowa Ścieżka o wym. ok. 190 x 48 x 36 cm pokryta trwałą tkaniną PCW
umożliwiająca wspinanie się, czołganie oraz pokonywanie zróżnicowanych wysokości
– 1 szt.
29. Kryjówka – 1 szt.
Kryjówka o wym. ok 136 x 79 x 74 cm, wykonana z płyty MDF, powinna być
wyposażona w wiele atrakcji i sensorycznych elementów, np. dzwoneczki, piszczałki i
szeleszczącą folię, tkaniny o różnych fakturach, otwory w dachy, przez które można
wpuścić do środka światłowody. Przyciągną one uwagę dziecka i będą stymulowały
jego wzrok.
30. Piankowa Zjeżdżalnia o wym. 60 x 70 x 40 cm pokryta trwałą tkaniną PCW – 1 szt.
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31. 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.
32. Torba z instrumentami – 1 szt.
Torba o wym. 40 x 40 cm 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, /ara klawesów,
shaker metalowy.
33. Metalowe Dzwonki z przyciskiem różne dźwięki – 8 szt.
34. Kolorowe Dzwonki z drewnianą rączką różne dźwięki – 8 szt.
35. Brystol kolorowy A3 5 kolorów po 30 szt. – 2 opakowania
36. Farby akwarelowe perłowe 12 kolorów – 12 szt.
37. Farby Tempera 1 l 6 kolorów – 4 opakowania
38. Karton kolorowy A4 17 kolorów 500szt. – 1 opakowanie
39. Kredki grube długie 12 pastelowych kolorów pakowane w pudełko z zamknięciem
po 300 szt. – 2 opakowania
40. Kredki świecowe grube 12 kolorów pakowane w tekturowe pudełko z zamknięciem
po 300szt. – 2 opakowania
41. Papier o wym. 50 x 70 cm 10 kolorów, 125 g/m2, 100szt.– 2 opakowania
42. Papier rysunkowy o wym. 22,8 x 30,5 cm 12 kolorów 648 arkuszy – 1 opakowanie
43. Plastelina 12 kolorów po 15 laseczek – 3 opakowania
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
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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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