
 

 

 

 
Dotyczy projektu: „Pomóż mi, a będę miał równy start”. Projekt realizowany w ramach 

projektu pt. „Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej 

Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-32-010/13-01 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
zakup i dostawa zestawu naczyń dla dzieci 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

na zakup i dostawę zestawu naczyń dla dzieci do Oddziału Integracyjnego 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie 

zaprasza 

do złożenia propozycji cenowej w ramach rozeznania rynku na zadanie pn. 

zakup zestawu naczyń dla dzieci Oddziału Integracyjnego Przedszkola 

Miejskiego w Chojnie, na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 euro. 

 

1. Zamawiający 

Przedszkole Miejskie w Chojnie 

Ul. Wilsona 4, 74-500 Chojna 

NIP: 858-183-90-26. Regon: 320925061 

2. Przedmiot zapytania 

Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa zestawu naczyń dla dzieci do Przedszkola 

Miejskiego na potrzeby projektu „Pomóż mi, a będę miał równy start”. 

1. Warunki dostawy: 
a) dostawa do Zamawiającego (Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 4 transportem na 

koszt Dostawcy); 



 

 

 

b) dostawa po cenach brutto określonych przez Dostawcę dla każdego asortymentu zgodnie 

ze złożoną ofertą. 

c) zapłata za dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury; 

d) dostawa w ciągu 10 dni od złożonego zamówienia; 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Według załącznika nr 1 i 2 do oferty 

4. Sposób przygotowania oferty 

Oferta powinna być: 

-  opatrzona pieczątką firmową. 

-  posiadać datę sporządzenia. 

-  zawierać adres łub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

 

5. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

pmch@poczta.fm, faksem na nr: (91) 414-38-36, pocztą, kurierem, lub też dostarczona 

osobiście na adres: Przedszkole Miejskie w Chojnie ul. Wilsona 4 74-500 Chojna (pokój 

Dyrektora Przedszkola) do dnia 11 marca 2015r.do godz. 15: 00 Decyduje data wpływu 

do Przedszkola Miejskiego w Chojnie nie data stempla pocztowego. 

2. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 1-2 dni roboczych. Oferty, które 

wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

4.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena - 100% 

 
7. Wybór najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie 

Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Stelmach tel.: (91) 414 26 50. 

Chojna, 2015-02-19 

 

Załączniki :   

1.Formularz ofertowy- zał.  nr 1  

2.Formularz asortymentowo –cenowy - zał. nr 2 

 

mailto:pmch@poczta.fm


 

 

 

-Załącznik nr 1- 

……………………………………….. 

     pieczęć adresowa firmy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Pełna nawa Wykonawcy ……………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby…………………………………………………………………………………. 

NIP …………………………………….. REGON …………………………………………… 

Tel/FAX ………………………………… 

 

2. Przedmiot oferty: 

zakup i dostawa zestawu naczyń dla dzieci do Przedszkola Miejskiego w Chojnie, 

ul. Wilsona 4 w ramach projektu „Pomóż mi, a będę miał równy start”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

3. Cena oferty: 

Szczegółowy wykaz cen został złożony na formularzu asortymentowo – cenowym zgodnie 

z załącznikiem nr 2. 

W niniejszym formularzu należy podać cenę oferty do zapłaty przez Przedszkole Miejskie 

w Chojnie  

Cena brutto:……………....zł ( słownie:…………………………………………….zł) 

 

4. Płatność: 

Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresie 14 dni od daty 

otrzymania towaru i wystawienia faktury. 

 

5. Oświadczenia Wykonawcy do wykonania określonej działalności lub czynności,  

Oświadczam(y), że Wykonawca: 
1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Oferowany asortyment zgodny z opisanym przedmiotem zamówienia. 

4. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia wraz z dostawą towaru do Zamawiającego.  
 

 

________________________ 

                Podpis Wykonawcy 

 

 

 

 



 

 

 

-Załącznik nr 2- 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY 

 

Zakup i dostawa zakup i dostawa zestawu naczyń dla dzieci do Przedszkola 

Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 w ramach projektu „ Pomóż mi, a będę 

miał równy start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
Lp. Opis materiałów papierniczych 

i plastycznych  

Liczba 

sztuk 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

Podobne do 

1.  Talerz głęboki - 17 cm,  

porcelana gastronomiczna ze 

wzmocnionymi brzegami, z 

zdobieniami w krasnale 

przystosowana do mycia w 

zmywarkach i stosowania w 

kuchenkach mikrofalowych. 

 

15 

  

 

2.  Talerz płytki - 24 cm,  porcelana 

gastronomiczna ze 

wzmocnionymi brzegami, z 

zdobieniami w krasnale 

przystosowana do mycia w 

zmywarkach i stosowania w 

kuchenkach mikrofalowych. 

 

15 

  

 

3.  Talerz deserowy - 19 cm, 

porcelana gastronomiczna ze 

wzmocnionymi brzegami, z 

zdobieniami w krasnale 

przystosowana do mycia w 

zmywarkach i stosowania w 

kuchenkach mikrofalowych. 

 

15 

  

 

4.  Miseczka – 13,5 cm,  porcelana 

gastronomiczna ze 

wzmocnionymi brzegami, z 

zdobieniami w krasnale 

przystosowana do mycia w 

zmywarkach i stosowania w 

kuchenkach mikrofalowych. 

 

15 

  

 

5.  Kubeczek z uchwytem - 0,25 l-  

porcelana gastronomiczna ze 

wzmocnionymi brzegami, z 

zdobieniami w krasnale 

przystosowana do mycia w 

zmywarkach i stosowania w 

kuchenkach mikrofalowych. 

 

15 

  

 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.leclerc.rzeszow.pl/resize.php?pic=78/3601029800243.jpg&x=150&y=151&imgrefurl=http://www.leclerc.rzeszow.pl/suszarka-do-bielizny-produkt-14627.html&h=76&w=150&tbnid=ze0LLK6PRPctuM:&zoom=1&docid=kwzKHdKnhAgOvM&ei=TZFXU-6IF-mn0AW95oHwAQ&tbm=isch&ved=0CK4BEDMoSTBJ&iact=rc&uact=3&dur=792&page=6&start=68&ndsp=17
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.domomix.pl/data/gfx/pictures/large/0/9/54490_1.jpg&imgrefurl=http://www.domomix.pl/product-pol-54490-TALERZ-PLYTKI-ZIELONY-26-5-CM.html&docid=99IwCn-wSKnxwM&tbnid=m5v6Gekl3N5VeM:&w=500&h=500&ei=6ZFXU9OyKojAPNn1gfgB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://image.ceneo.pl/data/products/21150521/i-banquet-for-home-talerz-deserowy-21-5-cm-zolty-square-203093120d.jpg&imgrefurl=http://www.ceneo.pl/21150521&h=500&w=500&tbnid=i8owwQOzVgLvuM:&zoom=1&docid=4ckh7GOpflvc1M&itg=1&ei=CpFXU8z2FK3a0QWM2IGADA&tbm=isch&ved=0CFkQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=9706&page=1&start=0&ndsp=10
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://bazylia.pl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/g/gggggg_1.jpg&imgrefurl=http://bazylia.pl/miseczka-bambusowa-14-cm-zolta-big-green-foot-lurch.html&h=800&w=800&tbnid=oiYjye5Bx8KpbM:&zoom=1&docid=oH-WdVWTZ-AFeM&ei=a5lXU831KqvO4QTc0oHQBA&tbm=isch&ved=0CDsQMygzMDM4ZA&iact=rc&uact=3&dur=606&page=10&start=143&ndsp=15
http://najtaniej.co/offer/ad29639ea633c15ff80fb2675dc05141


 

 

 

6.  Zestaw: 

łyżka stołowa dł-190mm, 

widelec stołowy dł-200mm, 

nóż stołowy dł-170mm, 

mała łyżeczka dł-135mm  

wykonane z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej 18/10, 

polerowane, gładkie, bez 

zdobień, przystosowane do 

mycia w zmywarkach, 

dopuszczone do użytku w 

lokalach żywienia zbiorowego 

(przedszkole) – Atesty PZH 

 

15 

  

 

 

 

 

 

 

Cena brutto:……………....zł ( słownie: …………………………………………………….zł) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________     ________________________ 

        /miejscowość ,data/                                                                                    /Podpis Wykonawcy/ 
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