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Białystok 21.11.2018 
 

ZAPYTANIE W CELU ROZEZNANIA RYNKU 
 

W związku z realizacją projektu Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko (nr projektu: WND-

RPPD.02.02.00-20-0107/18) realizowanego przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota 

Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu II. Przedsiębiorczość i 

aktywność zawodowa, Działania 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca - życie” zwracamy się z 

prośbą o przesłanie wyceny na poniższe wyposażenie rtv-agd zgodnie z załączoną specyfikacją 

techniczną. 

1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres mailowy: biuro@wrotabiznesu.com do 29 

listopada 2018 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta powinna być podpisana przez osobę 

upoważnioną. 

3. W ofercie proszę o podanie ceny brutto oraz podatku VAT wraz ze stawkami. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w rozeznaniu rynku. 

 

WYPOSAŻENIE  

Nazwa przedmiotu Ilość 

Dozownik pasty i sterylizator szczoteczek UV 

Parametry techniczne: 

Dozownik: 

- obsługujący każdy rodzaj i wielkość szczoteczek 

Sterylizator: 

- dezynfekcja za pomocą promieni UV 

- minimum na 4 szczoteczki 

- odpowiedni dla różnego rodzaju szczoteczek 

- duży zakres temperatur 

- konstrukcja umożliwiająca bezproblemowe czyszczenie pojemnika 

12 

Pralka 

Parametry techniczne: 

- wydajność energetyczna minimum A+ 

- ładowność minimum 6kg 

- skuteczność prania w niskich temperaturach 

- opcja: szybkiego prania, prania „dziecięcego” 

- samoczyszcząca się szuflada 

- samooczyszczenie się bębna pralki 

- czas ustawiania prania, opóźniony start 

- system wykrywający błędy 

- ekran informujący o odliczaniu czasu prania i jego zakończeniu 

- możliwość ręcznego dostosowania czasu, temperatury itp. 

- niski poziom hałasu 

Gwarancja: minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta. 

1 
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Suszarka do ubrań 

Parametry techniczne: 

- wydajność energetyczna minimum B, 

- ładowność minimum 8kg, 

- niski poziom hałasu, 

- wyświetlacz elektroniczny, 

- opóźniony start, 

- wskaźnik postępu programu, 

- zastosowane technologie: Automatyczny system przeciw gnieceniu się, automatyczny czujnik 

suszenia, sygnał dźwiękowy po zakończeniu pracy, 

- różnorodność programów suszenia: mała ilość tkanin, suszenie tkanin delikatnych i 

dziecięcych, odświeżenie, antyalergiczne, 

Inne: automatyczne schładzanie, czujnik wilgotności, mniej zagnieceń, wskaźnik potrzeby 

oczyszczenia filtra, wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę, wskaźnik zakończenia 

programu, wybór stopnia suszenia, możliwość otwarcia drzwiczek podczas suszenia. 

Gwarancja: minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta 

1 

Odkurzacz 

Parametry techniczne: 

- moc minimum 1500 V 

- do wszystkich powierzchni 

- odkurzanie na sucho i mokro 

- klasa energetyczna minimum B 

- myje i osusza powierzchnie twarde 

- rura teleskopowa 

- zwijany przewód, minimum 6 m 

- filtr oczyszczający 

- przejrzysty pojemnik na wodę i odpady 

- regulacja mocy 

- z zestawem praktycznych końcówek 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta lub odebranie i 

naprawa sprzętu. 

1 

Mop parowy 

Parametry techniczne: 

- mop czyszczący parą, działanie czyszczące i bakteriobójcze, 

- dostęp do trudno dostępnych miejsc, 

- do stosowania na wszystkich rodzajach podłóg, 

- długi przewód zasilania minimalnie 6 metrów, 

- rodzaj zasilania sieciowe, 

- temperatura pary regulowana 

- pojemność zbiornika około minimum 0,4 L 

- szybki czas nagrzewania, 

- wskaźnik gotowości użytku 

Inne: dodatkowe/zmienne wkłady, użytkowanie mopa na dywanach 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące . Serwis urządzenia świadczony na miejscu u klienta lub 

odbierany, naprawiany i zwracany. 

1 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141353572&productCode=1150715
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Lodówka 

Parametry techniczne: 

- wolnostojąca, klasa energetyczna minimum A+ 

- mechaniczne sterowanie, oświetlenie wewnętrzne 

- powłoka antybakteryjna 

- wyposażenie: szuflady w lodówce i zamrażarce, minimum 3 regulowane półki, minimum 3 

regulowane balkoniki na drzwiach 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta 

1 

Zmywarko-wypażarka 

Parametry techniczne: 

- wykonanie: stal nierdzewna 

- cykl pracy około 120sekund 

- zintegrowana spustownica, 

- podwójny system filtrowania 

- wyposażenie : kosze na szklanki, kosz na sztućce, stelaż na spodki 

Inne: płyny w zestawie 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta lub odbiór , 

naprawa, zwrot. 

1 

Mop z wiadrem 

Parametry techniczne: 

- mop płaski z teleskopową rączką i obrotową stopą 

- przystosowany do wszystkich rodzajów podłóg 

- możliwość czyszczenia bez detergentów ze względu na zastosowanie wysokiej jakości 

materiałów w nakładce czyszczącej 

- wiadro z rączką oraz  wyciskarką mopa do jego odsączania 

- zestaw powinien zawierać technologię, która nie wymaga moczenia i brudzenia rąk 

- dodatkowa minimum 1 zmienna nakładka na mopa 

 Gwarancja: Minimum 24 miesiące producenta. Naprawa wykonywana na miejscu lub odbiór, 

naprawa i zwrot. 

1 

Kuchenka mikrofalowa 

Parametry techniczne: 

- wolnostojąca,  z uchwytem 

- moc minimum 800 W, pojemność około 21 L 

- sterowanie ręczne 

- timer kuchenny z dźwiękiem 

- z wyświetlaczem  w języku polskim, 

- minimum 5 poziomów mocy 

- funkcje minimum: gotowanie, grill, rozmrażanie, podgrzewanie 

- samoczyszenie się wnętrza 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu lub odbiór, naprawa, zwrot. 

1 

Czajnik 

Parametry techniczne: 

- czajnik elektryczny o mocy minimum 2000W i pojemności minimum 1,6 L 

- wyjmowany filtr antywapniowy 

- filtr zatrzymujący osady, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, 

- podświetlany włącznik 

- automatyczne wyłączenie po zagotowaniu 

1 
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- zabezpieczenie przed przegrzaniem  i włączeniem pustego czajnika 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące 

Krzesło konferencyjne 

Parametry techniczne: 

-  metalowy stelaż krzesła 

- siedzisko i oparcie tapicerowane z miękkiej i wygodnej tkaniny 

- maksymalne obciążenie ok. 400kg 

- wysokość krzesła około 80 cm 

- wysokość oparcia około 33 cm 

- szerokość krzesła maksymalnie 47 cm. 

Gwarancja: Miminim 24 miesiące. Serwis świadczony na miejscu u klienta lub odbiór – 

naprawa – zwrot naprawionego towaru. 

2 

Sterylizator elektryczny 

Parametry techniczne: 

- działanie bakteriobójcze i czyszczące za pomocą pary 

- mieszczący zarówno butelki i inne akcesoria 

- sterylizacja w przeciągu kilku minut 

- bez zastosowania środków chemicznych 

- wyświetlacz LED do obsługi 

- możliwość czyszczenia sterylizatora w zmywarce 

-sygnał dźwiękowy po zakończonej pracy 

- moc ok. 500 W 

- niskie zużycie energii 

-automatyczne wyłącznie 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące 

1 

Piekarnik elektryczny 

Parametry techniczne: 

- klasa energetyczna minimum: A 

- pojemność minimum 62 l 

- drzwi otwierane uchylne 

- sterowanie- pokrętła, dotykowe na froncie 

- minimalne funkcje: termoobieg, grill, oświetlenie, pieczenie statyczne 

- drabinki, prowadnice teleskopowe 

- wyposażenie: półka blaszana, półka siatkowa, instrukcja obsługi 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta lub odbiór – 

naprawa – zwrot. 

1 

Płyta ceramiczna 

Parametry techniczne: 

- rodzaj: płyta ceramiczna 

- 2 pola grzejne 

- szerokość zabudowy ok. 30 cm 

- sterowanie sensorowe, funkcje PowerBoost, 

- moc około 3000 W 

- wskaźnik ciepła resztkowego 

- zabezpieczenie przed dziećmi 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, naprawa na miejscu lub odbiór – naprawa – zwrot. 

1 
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Krzesło obrotowe 

Parametry techniczne: 

- krzesło z siedziskiem, oparciem i zagłówkiem 

- podnośnik pneumatyczny 

- krzesło obrotowe, na kółkach z funkcją zatrzymywania, regulacja wysokości, metalowa 

podstawa 

- maksymalne obciążenie ok. 130 kg 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta lub odbiór – 

naprawa – zwrot. 

1 

Urządzenie wielofunkcyjne 

Parametry techniczne: 

- druk czarny i w kolorze, druk dwustronny 

- podajnik papieru min. 50 arkuszy 

- funkcje drukowania kopiowania, skanowania 

- wyświetlacz 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta lub odbiór – 

naprawa – zwrot. 

1 

Odtwarzacz CD 

Parametry techniczne: 

- radioodtwarzacz przenośny 

- odczyt plików MP3, radio FM, 

- waga: około 2 – 3 kg 

- bluetooth, USB 

- teleskopowa antena radiowa, wyświetlacz LCD, 

- wejście audio MiniJack 3,5mm, 

- zasilanie bateryjne i sieciowe 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące 

3 

Laptop z oprogramowaniem 

Parametry techniczne: 

- przekątna ekranu minimum 15,6” 

- pamięć RAM 8GB 

- intel CORE i5 

- dysk SSD 256 GB 

- system operacyjny: Windows 10 lub równoważny 

- karta graficzna AMD Radeon lub równoważna 

- pamięć DDR4 

- długa praca bez ładowania 

- napęd DVD-RW 

- kamera internetowa i mikrofon, bluetooth, wi-fi, czytnik kart SD, złącze HDMI 

- interfejs USB #.0 

Gwarancja: Minimum 24 miesiące, serwis świadczony na miejscu u klienta lub odbiór- 

naprawa – zwrot naprawionego sprzętu. 

1 

 

 

 

 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) 
 

                            

 
                               Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze ‘’Wrota Biznesu”                                                        

ul. Nowy Świat 14/14                                                          
15-453 Białystok                                                                  
www.wrotabiznesu.com.       

 

Formularz ofertowy 

DANE OFERENTA 

Nazwa firmy    

Adres firmy   

NIP    REGON         

Telefon   E-mail   

Imię i nazwisko 

osoby do kontaktu 
  

 

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie na wycenę wyposażenia rtv-agd według opisu 

przedmiotu zawartego w Zapytaniu. 

Nazwa przedmiotu Cena brutto 

Dozownik pasty i sterylizator szczoteczek UV - ilość 12szt  

Pralka - ilość 1szt  

Suszarka do ubrań - ilość 1szt  

Odkurzacz - ilość 1szt  

Mop parowy - ilość 1szt  

Lodówka - ilość 1szt  

Zmywarko-wypażarka - ilość 1szt  

Mop z wiadrem - ilość 1szt  

Kuchenka mikrofalowa - ilość 1szt  

Czajnik - ilość 1szt  

Krzesło konferencyjne - ilość 2szt  

Sterylizator elektryczny - ilość 2szt  

Piekarnik elektryczny - ilość 1szt  

Płyta ceramiczna - ilość 1szt  

Krzesło obrotowe - ilość 1szt  

Urządzenie wielofunkcyjne - 1szt  

Odtwarzacz CD - 3szt  

Laptop z oprogramowaniem  

Razem  

w tym VAT  

 

1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych  zawartych w formularzu ofertowym wyłącznie  dla 

potrzeb związanych z realizacją Zamówienia do projektu „Niepubliczny Żłobek Czerwone 

Serduszko”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dn. 27 
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kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Ponadto przyjmujemy do wiadomości, iż: 

2.1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota 

Biznesu” z siedzibą Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, ul. Nowy Świat 14 

lok.14 15-453 Białystok.  

2.2. Dane osobowe przechowywane będą w Biurze Projektu Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego 

„Wrota Biznesu” mieszczącego się w Białymstoku przy ul. Sosabowskiego 1, 15-182 Białystok, tel. 

882 467 136, e-mail.: biuro@wrotabiznesu.com 

2.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

realizacją Zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola 

Czerwone Serduszko. 

2.4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawa oraz 

wymogami związanymi z okresem trwałości projektu finansowego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, przez okres 5 lat od daty zakończenia Projektu czyli do końca 2025 

roku, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Obowiązek podania danych 

osobowych jest wymogiem obligatoryjnym związanym udziałem w postępowaniu.   

2.5. Posiadamy prawo: 

2.5.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

2.5.2. na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych; 

2.5.3. na podstawie art. 18. RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

2.5.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznamy, że 

przetwarzanie Naszych danych osobowych narusza przepisy RODO; 

2.6. Nie przysługuje nam prawo: 

2.6.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2.6.2. prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

2.6.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

Miejscowość ………………………….  Dnia …………………………. 

 

 

 

….……………………….………………………….………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

mailto:biuro@wrotabiznesu.com

