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ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2011 

BURMISTRZA ŻELECHOWA 
z dnia 30 listopada 2011 r.  

 

w sprawie: wszczęcia procedury udzielenia zamówienia na podstawie zapytania ofertowego 

na zakup mebelków dla punktów przedszkolnych. 

 

 

Na podstawie par. 3 punkt 4 instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli 

oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

W związku z planowanym zakupem mebelków dla punktów przedszkolnych na kwotę poniżej 

14.000 EUR rozpoczynam procedurę udzielenia zamówienia na podstawie zapytania 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 § 2 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam referentowi ds. koordynacji projektów 

inwestycyjnych i rozwoju infrastruktury.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania 

 

 

 

 

 
         BURMISTRZ ŻELECHOWA 

       (-) 

             Mirosława Miszkurka 
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Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa nr 0050.98.2011 

 

Urząd Miejski w Żelechowie 

ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

tel./fax (025) 754-11-44, 754-12-44 

NIP: 826-14-30-904  

 

 

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

Adres i nazwa dostawcy  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę produktów/usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR 

 

 

1. Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów 

2. Wymagany termin dostawy produktów/świadczenia usług: 21-12-2011 

             Przedmiot zamówienie zgodnie z CPV: 39161000-8 – Meble przedszkolne, 

39130000-2-meble biurowe, 39112000-0 krzesło,39121100-7-biurka, 39141300-5-szafy 

3. Oczekiwane miejsce świadczenia usług: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto i 

gmina  Żelechów 

4. Akceptowalne warunki płatności: przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury 

5. Termin składania ofert: 5-12-2011 r. oferty należy przesłać w kopercie na adres: Urząd 

Miejski w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów z dopiskiem „Oferta na 

wyposażenie punktów przedszkolnych w ramach projektu POKL” . 

6. Przedmiot/Pozycje zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego jest: 

- zakup mebelków dla punktu przedszkolnego  

 

Specyfikacja: 

Zakup wyposażenia dla Punktów Przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym 

Kębłowie.  
 

ZADANIE NR 1 

1. Krzesło dla wychowawcy punktu przedszkolnego, wykonane z wytrzymałej tkaniny,  

w ciemnym odcieniu.  
Wymiary: 
- wysokość  47 cm 
Ilość: 4 sztuki 

 

2. Szafa ubraniowa 

 
Wymiary: 
- głębokość 55 – 60 cm 
- szerokość 55 - 60 cm 
- wysokość od 180 do 190 cm 
Ilość: 2 sztuki 
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3. Biurko dla wychowawcy punktu przedszkolnego, powinno posiadać przynajmniej jedną 

szufladę oraz przynajmniej jedną szafeczkę. 
 

Wymiary: 
- długość           110 cm– 140 cm 
- głębokość  70 cm – 80 cm 
- wysokość od 70 cm do 80 cm 

Ilość: 2 sztuki 

 

ZADANIE NR 2  
1. Leżak wypoczynkowy – łóżeczko 
Wymiary: 
- długość 130 – 135 cm 
- szerokość 55 - 60 cm 
- wysokość do 16 cm 
Ilość: 18 sztuk 
 
2. pościel dla przedszkolaków 
Komplet pościeli bawełnianej , przystosowany wymiarami do łóżeczka. W skład kompletu: 
prześcieradło mocowane gumkami w 4 rogach, poduszka z poszewką, koc z poszewką. 
Ilość: 18 sztuk 
 

ZADANIE NR 3  
1. Krzesełko dziecięce ( w różnych kolorach bądź pokryte lakierem bezbarwnym), w dwóch 
wymiarach  
 

Wymiary krzesełka „1”: 
Wysokość siedziska: 26 cm 
wzrost użytkownika: 93-116 cm 
Wymiary krzesełka „2” 
Wysokość siedziska: 31 cm 
wzrost użytkownika: 108-121 cm 
Ilość: 
krzesełko „1” -7 sztuk 
krzesełko „2” - 7 sztuk 
 

2. Wyposażenie szatni- szafka 5 modułowa  wraz z wieszaczkami na kurteczki mocowanymi do 
ściany– dla 5 dzieci 
Wymiary pojedynczego modułu:  
Wysokość: 30-33 cm 
Szerokość: 140-150 cm 
Głębokość: 25- 30 cm 
Ilość: 2 sztuki 
 

3. Wyposażenie szatni- szafka 2 modułowa  wraz z wieszaczkami na kurteczki mocowanymi do 
ściany– dla 2 dzieci 
Wymiary pojedynczego modułu:  
Wysokość: 30-33 cm 
Szerokość: 50 -60 cm 
Głębokość: 25- 30 cm 
Ilość: 1 sztuka 
 

4. Stół (z dziurami na kubki w których będzie można umieścić przybory do malowania) 
Stół prostokątny z otworami na okrągłych nogach. 
Wymiary stołu: 
Wysokość: możliwość regulowania od wysokości 40 cm do 58 cm  
Szerokość: 150 cm 
Głębokość: 120 cm 
Ilość: 2 sztuki 
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5. Szafka z szufladami moduł 3x3 
Wymiary szafki: 
Wysokość: 96 cm 
Szerokość: 90 cm 
Głębokość: 40 cm 
Ilość: 2 sztuki 
 
 6.nadstawka nad szafkę modułu 3x3 
Wymiary szafki: 
Wysokość: 29 cm 
Szerokość: 90 cm 
Głębokość: 40 cm 
Ilość: 1 sztuki 
 
7. szafki niskie moduł 2x2 wraz z szufladami w różnych kolorach 
 
Wymiary szafki: 
Wysokość: 51 cm 
Szerokość: 90 cm 
Głębokość: 40 cm 
Ilość: 4 sztuki 
 
Wymiary szuflad: 
Wysokość: 14 cm 
Szerokość: 42 cm 
Głębokość: 40 cm 
Ilość: 24 sztuki 
 
 

 Przedmiotem zapytania jest dostawa kompletów mebli. Dostawa obejmuje transport mebli 

wraz z mocowaniami  oraz innych elementów wyposażenia wnętrz na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego, dokonanie rozładunku, montaż na miejscu, wniesienie i ustawienie  

w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, pozostawienie umeblowanych 

pomieszczeń w należytym porządku oraz usunięcie opakowań związanych z dostawą  

i montażem przedmiotu zamówienia. Przekazanie przedmiotu zapytania odbywać się będzie 

protokolarnie. Wszystkie meble oraz pozostałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być 

fabrycznie nowe, nieużywane oraz wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz posiadać 

gwarancje min 24 miesięczną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne 

wykonanie przedmiotu zapytania. Wykonawca zobowiązany jest załączyć przy dostawie 

przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty wg. obowiązujących norm. Zamawiający prosi  

o wycenę każdego zadania oddzielnie. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na 

każde zadanie oddzielnie. 

 

 
 

 

................................................................................................ 

Pieczątka i podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej 

 

 


