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ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

 

Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita zaprasza do składania ofert cenowych na 

zakup i dostawę wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: 

Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

(RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej II.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie 

według opisu zamówienia zawartego w Zapytaniu 

 

I. Informacje ogólne 

Zamawiający:  

Niepubliczny Żłobek Baśniowy Świat Kamila Kmita,  

ul. Szosa Baranowicka 55A, 15-523 Grabówka 

NIP 966-171-18-14     REGON 200198912 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek oraz pomocy dydaktycznych 

przeznaczonych dla 30 dzieci do 2 Sal dziecięcych oraz na plac zabaw w żłobku Niepubliczny 

Żłobek „Baśniowy Świat”, przy ul. Szosa Baranowicka 55A w Grabówce 

 

Wymagania  

 

Zabawki powinny być: 

1. Zróżnicowane pod względem kolorystyki, wykonania materiałów, struktury oraz 

przeznaczenia.  

2. Wykonane z materiałów przyjaznych dzieciom w wieku do lat trzech m.in.: kauczuk, 

drewno, bawełna.  

3. Powinny posiadać odpowiednie atesty, oznaczenie CE,  

4. Przeznaczone dla dzieci do lat 3,  

5. Wykonane z dobrej jakości materiałów, które pozwoli na użytkowanie ich przez co najmniej 

przez okres trwania projektu, tj.: 22 miesiące.  

Pojedynczy zestaw zabawek powinien zawierać m.in.: klocki, misie, lalki, samochody, 

układanki, zabawki drewniane, jeździki, zabawki interaktywne, itp. 
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Pomoce dydaktyczne: 

1. Dwa zestawy pomocy dydaktycznych przewidzianych na okres trwania projektu tj.: 22 

miesiące,  

2. Pomoce do użytkowania powinny być dobrej jakości dostosowane do potrzeb i wymagań 

dzieci do lat 3. 

Pojedynczy zestaw powinien zawierać: 

 Materiały papierniczo-edukacyjne m.in.: farby, bloki, wycinanki, nożyczki, kleje, 

bibuły, filc, plastelina, modelina, gips, piasek kinetyczny, piórka, dziurkacze, oczka, 

pręciki, naklejki drobne, klej na gorąco, cekiny, koraliki itp.  

 Drobne instrumenty muzyczne m.in.: marakasy, trójkąty, flety, pianinka, rurki bum 

bum, bębenki, gitary, tamburyny, kastaniety, mikrofon, talerze, harmonijki itp. 

 pomoce edukacyjne m.in.: książki, puzzle, plansze, zestawy CD, pomoce do nauki 

angielskiego, mozaiki, tablice magnetyczne, małe panele edukacyjne itp. 

 pomoce sensoryczne m.in.: chusty animacyjne, tunele, układanki, liczmany, skakanki, 

ringa, maty edukacyjne, piłeczki, cylindry do osadzania, butelki smakowe, pary 

szorstkich tabliczek, pudełka zapachowe, tabliczki termiczne, tablica pitagorasa, 

woreczek stereognostyczny itp. 

 

Pozostałe zabawki i pomoce: 

 3 różne panele manipulacyjne na plac zabaw, 

 1 domek na plac zabaw, 

 2 ścianki manipulacyjne do sal dziecięcych, 

 2 odtwarzacze cd, 

 1 drewniany warsztat do Sali 

 1 drewniana kuchnia do Sali, 

 1 interaktywne centrum sportowe do Sali/plac zabaw 

 1 suchy basen z kulkami do Sali, 

 

III. Ofertę  cenową (cennik) proszę przesłać na adres mailowy: 

sekretariat@biasniowy-swiat.pl do 24.08.2018 

IV. W ofercie proszę o podanie cen brutto. 

V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: odpowiedzi na wybraną ofertę; zakupu 

jedynie wybranych pozycji z oferty; negocjacji cen. 

VI. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

VII. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak 

również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VIII. Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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