
   

 

 
Kielce, dn. 20.08.2018 r 

 
 

ZAPYTANIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku 

1. Zamawiający: 

PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul Wesoła: 19/2, 25-305,  Kielce 
 

2. Przedmiot zamówienia: 

Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe 

przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie  

ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno 

  

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2018 roku 
 

4. Kryteria wyboru oferty: 
� 100 %,   
� Cena,  
� Zamawiający w celu potwierdzenia równoważności produktów wymaga dołączenia do oferty zdjęć, 

opisów, folderów, katalogów, próbek i kart technicznych typów i modeli zaproponowanych produktów; 
� Zamawiający wymaga załączenia  do oferty certyfikatów, atestów oraz deklaracji zgodności do 

zaproponowanych produktów. 
 
5. Inne istotne warunki zamówienia: 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.. 

 
6. Sposób przygotowania oferty. 

      Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika nr 2 – Wzór oferty. 

7. Miejsce i termin złożenia ofert. 

      Oferty można składać w następujący sposób: 

 -  drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@college-med.pl 
 - drogą pocztową lub w siedzibie Zamawiającego na adres: PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul Wesoła: 19/2,     25-305,  Kielce 

Oferty należy składać do: 27 sierpnia 2018 roku, godz. 14.00  

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej 
przedszkola: http://www.minicollege.pl/placowki/lopuszno.html 

 

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie. 

Imię i nazwisko: Ewa Jakubczyk 
Tel. 793 494 492 

E-mail: ewa_jak@wp.pl  
 

20.08.2018 r.  Adrian Lipa 
                                                                                                                                  (data, podpis prezesa)  

 



   

 

 
Załącznik nr 2 

………………………………………… 

Miejscowość, data 

 …………………………… 

Pieczątka oferenta  

OFERTA 

Do 

PRO INVESTMENT KIELCE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

ul Wesoła: 19/2, 
25-305,  Kielce 

sekretariat@college-med.pl 
 

 
 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe z dnia 20 sierpnia 2018 roku dotyczące zamówienia  

 

Zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia placu zabaw na potrzebę realizacji projektu „Kolorowe 

przedszkole”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Łopusznie  

ul. Włoszczowska 10, 26-070 Łopuszno 

 

składamy ofertę  następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto............................................................... zł. 

Obowiązujący podatek VAT    .......%       ........................................................................ zł. 

Cena brutto .................................................................................................................... zł. 

Słownie: ...................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. zł 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.  

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP  ................................................. 
 

 
 
 

................................................... 
  podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

Załącznik nr 1 

Specyfikacja produktów  

Lp. Opis produktu  Ilość 

1. Piaskownica kwadratowa z siedziskami i pokrowcem. Konstrukcja: drewno klejone, stal 

cynkowana i malowana proszkowo. Odporna na warunki atmosferyczne płyta HDPE. 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.Wymiary: 271 x 271 cm; Strefa bezpieczeństwa: 

571 x 571 cm; Wysokość całkowita: 30 cm; Wysokość swobodnego upadku: 30 cm. 

1 sztuka 

2. Huśtawka wahadłowa podwójna. Konstrukcja: drewno klejone, stal cynkowana i 

malowana proszkowo. Wymiary: 197 x 345 cm; Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm; 

Wysokość całkowita: 251 cm; Wysokość swobodnego upadku: 132 cm. Produkt zgodny z 

PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009. 

1 sztuka 

3. Bujak. Materiał: Płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków 

atmosferycznych. Wymiary: 27 x 98 cm; Strefa bezpieczeństwa: 327 x 398 cm; Wysokość 

całkowita: 82 cm; Wysokość swobodnego upadku: 50 cm; Produkt zgodny z PN-EN 1176-

1:2009 i PN-EN 1176-6:2009. 

1 sztuka 

4. Karuzela. Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo),stal malowana proszkowo 

wymiary164 cmx164cmx 74 cm. Strefa bezpieczeństwa 564x564 cm. 
1 sztuka 

5. 

Ścianka wspinaczkowa:konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna. Ścianka 

wspinaczkowa: wodoodporna płyta antypoślizgowa. Wymiary: 167 x 161 cm; Strefa 

bezpieczeństwa: 467 x 461 cm; Wysokość całkowita: 162 cm; Wysokość swobodnego 

upadku: 147 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 

1 sztuka 

6. 

Zestaw zawiera: 5 szt. Młynków, 10 szt. Wiaderek, 10 małych łopatek, 10 dużych 

łopatek, 30 szt. różnych foremek, 10 szt. grabek, sitko 5 szt, mała wywrotka-ciężarówka5 

szt, konewka5 szt., wiatraczek 5szt. 

 

2 zestawy 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczamy, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia z dnia 20.08.2018 r. nie jesteśmy powiązani  
z Zamawiającym – PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli z n/w osobami: 

   
• Adrian Lipa -Prezes PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

• Osoby związane z projektem: 
Ewa Jakubczyk  

 

 

................................................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy) 

 


