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Nr postępowania: 4/RPLD.10.01.00-10-C011/21 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo 

w Łodzi  

 

LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn: „Niepubliczny 
Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników                                                
i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w 
wieku do lat 3, Poddziałania– nie dotyczy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Tryb udzielania zamówienia:  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Zapytanie zostanie zamieszczone na stronie: 

www.luppopuppo.pl 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

oraz wysłane do trzech wykonawców. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej oraz elektronicznej.  

 

II. Adres i nazwa Zamawiającego: 

LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 

ul. Południowa 30/12/4 

04-789 Warszawa 

 

tel. kom. +48 693786412 

e-mail: stanczakrob@gmail.com 

Adres strony internetowej: www.luppopuppo.pl 

 

http://www.luppopuppo.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wyposażenia dla nowo powstałego Niepublicznego  Żłobka 

Sportowo-Językowego „Luppo Puppo” przy  ul. Bp. Tymienieckiego 4 w Łodzi.  Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta należy 

przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych 

o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Wszelkie nazwy produktów, urządzeń i materiałów, które ewentualnie zostały użyte w opisie przedmiotu 

zamówienia służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu i określeniu własności oraz wymogów 

jakościowych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert dotyczących przedmiotów 

równoważnych: tj. przedmiot zamówienia różnych producentów, jednak pod warunkiem, że spełnią one 

wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że jeżeli w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wskazane zostały znaki 

towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotów, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne 

produktów itp. mają one charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania 

parametrów i wymogów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. 

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmioty spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. W związku z powyższym w przypadku zaoferowania przedmiotów równoważnych 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych przedmiotów wskazując, 

że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i 

funkcjonalnym. 

6. Niewskazanie przedmiotów równoważnych traktowane będzie jako deklaracja zastosowania 

przedmiotów wymienionych przez Zamawiającego. 

7. Wszystkie przedmioty muszą posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty i muszą być dopuszczone do 

użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm i certyfikatów. 

8. Przedmioty, które nie spełnią warunków jakościowych i ilościowych zostaną wymienione na wolne od 

wad w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Koszty dostaw i 

wymiany pokrywa Wykonawca. 

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, jego 

załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem fabrycznie nowym, nieużywanym, zapakowanym  

w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania. 

11. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach, zgodnie ze 

zgłoszonym zapotrzebowaniem przedstawionym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – 

załącznik nr 2. 
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12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres:   

Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo 

ul. Bp. Tymienieckiego 4 

90-349 Łódź 

13. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: 
a) Część I – Zabawki i pomoce dydaktyczne - szczegóły w pkt 1-82  załącznika nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego; 

b) Część II – Wyposażenie placu zabaw - szczegóły w pkt 83-93 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego; 

c) Część III – Sprzęt multimedialny - szczegóły w pkt 94-101 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego; 

d) Część IV – Meble - szczegóły w pkt 102-122 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

e) Część V – Wyposażenie pozostałe i elementy dekoracyjne sal - szczegóły w pkt 123-156 załącznika nr 2 

do niniejszego zapytania ofertowego; 

f)Część VI – Wyposażenie kuchni - szczegóły w pkt 157-164 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego; 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do 
wszystkich części. Maksymalnie 6 części zamówienia mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

14. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie w polskich złotych 

(PLN). Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przedłoży faktury 

VAT. Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Po dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez Zamawiającego 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

15. Strony niniejszego postepowania niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić. 

16. W związku z epidemią COVID-19 strony zobowiązują się do stosowania ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 

szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi skutkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

 

IV. Termin wykonania usługi: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do 12.04.2022 r. 

V. Zakres zamówienia: powyżej 50.000 zł netto  

 

VI. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 

37520000-9  - Zabawki 
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39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 

37524100-8 - Gry edukacyjne 

39162000-5  - Pomoce naukowe 

39100000-3 - Meble 

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie 

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli 

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 

32322000-6 - Urządzenia multimedialne 

       30200000 - Urządzenia komputerowe 

30213100 - Komputery przenośne 

 30231320 - Monitory dotykowe 

 30236000 - Różny sprzęt komputerowy 

 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 34912100-4 - Wózki popychane 

 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 

cateringowe 

 39290000 - Wyposażenie różne 

 39298900 - Różne wyroby dekoracyjne 

 39710000 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 

 44613400 - Pojemniki do przechowywania 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto w złotych polskich za całość wskazanej części 

zamówienia podana na formularzu ofertowym. 

2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia dostawy, 

rozładunku w miejscu określonym w rozdz. III pkt. 12 niniejszego zapytania ofertowego). 

 

 

VIII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia: 

-PLN (polski nowy złoty) 

 

 

IX. Kryterium oceny ofert: 

Każda z VI części oferty będzie oceniana osobno. 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród 

Wykonawców spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym w oparciu o poniższe kryteria: 

Kryterium – cena ofertowa- 100%.  
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Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (części I-VI) 100 

pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:  

                                                cena najtańszej ze złożonych ofert         x100 

       Ilość punktów  =                         cena badanej oferty                                  

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferta zostanie 

oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych zawartych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

2. Cena oferty jest ceną łączną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, która obejmuje wszystkie 

koszty i składniki związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także 

oddziaływaniem czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. W cenie oferty powinny 

zostać uwzględnione wszelkie składniki cenotwórcze.  

3. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę oferty obejmującą obowiązujący 

podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, 

należy do obowiązków Wykonawcy.  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z 6 części. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie powielonych ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Formularz ofertowy powinien posiadać datę sporządzenia, być napisany czytelnie i podpisany przez 

osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowany. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, 

nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie, dostarczyć osobiście lub przesłać za 

pośrednictwem poczty na adres:  

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

 

Adresat: 

     LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 

     ul. Południowa 30/12/4, 04-789 Warszawa 

 

 

Oferta na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo 

Puppo w Łodzi  część ….. 

w ramach realizacji projektu pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” 
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty droga e-mailową na adres: 

stanczakrob@gmail.com 

5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

6. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

7. Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 1-3 do niniejszego zapytania. 

8. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej 

części zamówienia. 

9. Do oferty należy załączyć: 

• Formularz ofertowy zgodny ze wzorem - załącznik nr 1; 

• Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2; 

• Wykaz rozwiązań równoważnych - załącznik nr 3 (jeśli dotyczy). 

 

 

XI. Termin i sposób złożenia ofert: 

Ofertę należy składać do dnia 15.03.2022 na jeden z trzech sposobów: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 

ul. Południowa 30/12/4, 04-789 Warszawa, 

b) nadesłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem kuriera – oferty nadesłane pocztą lub 

dostarczone kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego w ww. terminie, 

c) drogą e-mailową na adres: stanczakrob@gmail.com 

d) poprzez umieszczenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe na stronie  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

2. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana. 

3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w dowolnym terminie bez 

podania przyczyny. 

 

 

XII. Termin ważności oferty: 

21 dni kalendarzowych, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia ofert. 

 

XIII. Warunki udziału w procedurze wyłonienia Wykonawcy usług 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają asortyment odpowiadający zapotrzebowaniu Zamawiającego. 

2. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie 

obejmującym zamówienie. 

mailto:stanczakrob@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie 

zamówienia. 

5. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

dostawcy, a dostawcą, 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

XIV. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 

a) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek działania siły 

wyższej, 

b) zostaną wprowadzone zmiany zasad finansowania zamówienia, 

c) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania dostaw, powodująca zmniejszenie 

przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych dostaw, 

d) zostaną wprowadzone zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji dostawy, 

spowodowanych działaniem osób trzecich, 

e) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono 

zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, 

zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach, 

f) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot 

zamówienia, 

g) w przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementu przedmiotu 

zamówienia wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie 

potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę za zgodą 

Zamawiającego asortymentu o właściwościach nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające  

z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, opinia o właściwościach nie gorszych niż 

zaoferowane w ofercie). Zmiana asortymentu wymaga zgody Zamawiającego, 
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h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 

obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

i) Zmiany związane z epidemią COVID-19. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

XV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest niezbędne do udziału w procedurze o 

udzielenie zamówienia na wykonanie usług  i jest warunkiem koniecznym wyboru oferty i zawarcia 

umowy. Zaniechanie podania danych osobowych powoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty i 

zawarcia umowy. 

2.  Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – 

dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest LuPu Spółka cywilna 

Marta Koźmik, Robert Stańczak w Warszawie. Inspektorem ochrony danych jest Robert Stańczak, z 

którym w sprawach Państwa danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej stanczakrob@gmail.com lub po numerem telefonu +48 693786412. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu związanym z 

prowadzeniem niniejszego postępowania oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, w celu zawarcia 

umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania 

zostanie udostępniona w oparciu o stosowne przepisy. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania będą przechowywane 

przez czas prowadzenia postępowania i trwania umowy. 

6. Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie wykonania 

przedmiotowej usługi, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania mogą zostać 

przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. 

8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, 

ma prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
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4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy 

RODO 

10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania  nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, określone w art. 21 RODO 

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Dane osobowe mogą być 

przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów 

prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

11.  LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak pozyskuje dane osobowe z własnych rejestrów, a 

także publicznych rejestrów takich jak: CEDIG, GUS, KRS. 

 

 

XVI. Postanowienia końcowe: 

1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a 

propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim 

przypadku informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której zamieszczone zostało 

zapytanie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 

ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert 

Stańczak w Warszawie, do zawarcia umowy. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak może 

odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

4. Wszelkie zapytania należy kierować na skrzynkę email na adres: stanczakrob@gmail.com, tel. 

kontaktowy: +48 693786412 p. Robert Stańczak.  

 

 

 

                                                                    Warszawa, 08.03.2022 r.  

                                                              ………………..…………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data, podpis) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/RPLD.10.01.00-10-C011/21  

 

UWAGA!!! Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno 

dla każdej części zamówienia. 

 

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ ….. 

Zamawiający: 

LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 
ul. Południowa 30/12/4 
04-789 Warszawa 
 

Wykonawca: 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................................ 

Siedziba Wykonawcy …………............................................................................................................................... 

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

Numer NIP …………............................................................................................................................................... 

Numer REGON ………….................................................................................…..................................................... 

Adres poczty elektronicznej  .............................................................................................................................. 

Numer telefonu /faks ......................................................................................................................................... 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyposażenia nowo utworzonego żłobka przy ul. Bp. 

Tymienieckiego 4 w Łodzi w ramach projektu pn. „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo - 

Łódź”  oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym ZA ŁĄCZNĄ 

CENĘ BRUTTO:  

Łącznie: ………………………………….…………….…………….. zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….................................................................................. 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

3. Uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

4. W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Cena ofertowa zawiera wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 21 dni kalendarzowych, licząc od terminu wyznaczonego do 

złożenia ofert. 

7. Spełniam/my warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

8. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

9. Posiadam/my odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny konieczny do wykonania zamówienia, 

10. Nie jesteśmy powiązani osobowo, ani kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z działem XIII, pkt 5 zapytania 

ofertowego nr 1. 

11. Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Oferta składa się z podpisanych załączników i opieczętowanych przez ubiegającego się o zamówienie, a w 

przypadku kopii dokumentów dodatkowo potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” data i podpis - 

stanowiących integralną część. 

 

………………………………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/RPLD.10.01.00-10-C011/21   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kategoria/Części 

 

Lp. Nazwa produktu Opis Ilość 
Jednostka 

miary 
Cena netto 

Cena brutto Wartość 

całkowita 

brutto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Zabawki i 
pomoce 

dydaktyczne 

1.  Mała drewniana 
książeczka/lub 
równoważne 

Książeczki tematyczne. Rozwijające percepcję wzrokową, 
czynności poznawcze. Np. książeczka składająca się z 4 
drewnianych "kart" z obrazkami. Na 2, 3 i 4 stronie otwory, w 
których widać fragment obrazka znajdujący się na obrotowej 
karcie. Zadaniem dziecka jest dopasowanie go do reszty strony.  
• Wym.ok. 14 x 12 x 2 cm 

5 szt.  

 

 

2.  • Książeczka sensoryczna 
ze zwierzątkami/lub 
równoważne 

• Miękka, biało-czarno-czerwona książeczka dla niemowląt. 
5 szt.  

 

3.  Książeczka kontrastowa 
mała - kolorowa lub 
równoważne 

Książeczka wykonana z przyjemnych w dotyku materiałów o 
odmiennych fakturach.  
• Wym. ok.9 x 45 cm 

5 szt.  
 

4.  Książeczka kontrastowa 
duża - czerwona lub 
równoważne 

Jw. 
• Wym. ok.13 x 78 cm 

5 szt.  

 

5.  • Książeczka edukacyjna 

miękka 

Książeczka przedstawiająca zgadywankę obrazkową, która uczy 

dziecko rozpoznawania kształtów i ich nazywania. 5 szt.  
 

6.  • Szeleścik kontrastowy 

mały - czerwony lub 

równoważne 

Szmatka wypełniona szeleszczącą folią, której delikatny dźwięk 

przykuwa uwagę najmłodszych, zaś supełki oraz liczne kolorowe 

tasiemki prowokują malucha do chwytania.  

• Wym. 14 x 14 cm 

2 szt.  

 

7.  • Karty kontrastowe na 

kółeczku 3 m+ lub 

równoważne 

Kontrastowe ilustracje, dostosowane do poziomu percepcji 

niemowląt, pozwalające kształtować inteligencję wizualno-
5 zestawów  
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przestrzenną, a także poznawać granice przedmiotów. Zestaw 

3m+ Zawartość zestawu: 

• 10 dwustronnych kart z grubego kartonu o wym. ok. 13,5 x 

8,5 cm. 

8.  • Kochane zwierzątka lub 
równoważne 

Kostki zawierające obrazki zgodnie z kategoriami (figury 
geometryczne, cyfry, zwierzęta, domek, podwórko). Zabawa w 
nakładanie i budowanie rozwija orientację przestrzenną i małą 
motorykę. 
 
Zawartość zestawu: 

• 4 miękkie klocki  
• różnorodne struktury materiałów  
• bezpieczne lusterko  
• klocki układają się w piramidkę tworząc serie obrazków  
• wym. 1 klocka: 9 x 9 x 9 cm. 

1 zestaw  

 

9.  • Ośmiornica z 
dzwoneczkiem lub 
równoważne 

Stymulacja wzrokowo-ruchowa. Ośmiornica oprócz 
kontrastowych kolorów ma dzwoneczek, dzięki czemu może 
pełnić funkcję grzechotki. 
•Wym. ok. 7 x 23 cm. 

2 szt.  

 

10.  • Piłeczka kontrastowa - 
różowa lub równoważne 

Piłeczka dla najmłodszych dzieci, skupiająca wzrok na biało-
czarnych geometrycznych wzorach. 
• Śr. ok. 9 cm. 

1 szt.  
 

11.  • Grzechotka Trio Explore 
& More lub równoważne 

Zawartość zestawu: 
Trzy muzyczne jajka – marakasy (Sowa, Jeżyk i Lisek). 
• Wym. 6 x 5 x 7 cm. 

4 zestaw  
 

12.  • Muzyczne grzechotki, 3 
szt. 

Zawartość zestawu: 
3 kolorowe grzechotki w różnych kształtach. Wykonane z 
tworzywa sztucznego. 
• Różne kolory, sprzedawane losowo 
• wys. 9-12 cm 

4 zestaw  

 

13.  Muzyczne przeszkadzajki 
lub równoważne 

Rozwój percepcji słuchowej, ćwiczy koordynację oko-ręka. 
 
Zawartość zestawu: 

1 zestaw  
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4 różne instrumenty dla najmłodszych. Wykonane z tworzywa 
sztucznego.  
• różne kolory, sprzedawane losowo  
• wys. 9-12 cm. 

14.  Ksylofon z kulkami lub 
równoważne 

Zabawka ćwiczy percepcję słuchową, koordynację oko-ręka, 
czynności poznawcze.  
Łączy wbijanie kulki przez otwory w ławeczce z grą na 
ksylofonie.  
 
Zawartość zestawu: 
• ławeczka o wym. 23,6 (28 z włożonym ksylofonem) x 16 x 16 
(17,3 z włożonymi kulkami)  
• ksylofon o wym. 26,8 x 10 x 2 cm 
• młoteczek o wym. 17 x 4,5 x 3 cm  
• pałeczka o dł. 20,8 cm i śr. max 1,7 cm  
• 3 kulki o śr. 4,7 cm. 

1 zestaw  

 

15.  Obal jeż lub równoważne Lekka, elastyczna piłeczka-gryzak dla najmłodszych.  
• Wym.ok 16,5 x 9 x 12 cm 

1 szt.  
 

16.  Piramidka z kółek Zabawka kształtująca koordynację oko-ręka, rozwijająca 
spostrzegawczość. Układanka z ciekawymi efektami 
wizualnymi.  
 
Zawartość zestawu: 
5 plastikowych kółeczek do układania w piramidkę.  
• Wys. ok. 20 cm. 

1 zestaw  

 

17.  Klocki do łączenia - 

kształty lub równoważne 

Bezpiecznie i barwnie zaprojektowane pojazdy transportowe 

łączące się miedzy sobą. Zabawka do rozwijania umiejętności 

manipulacyjnych, nauki kolorów. 

 

Zawartość zestawu: 

• 4 kształty;  

• 4 kolory;  

• 32 szt.;  

• Wym. 7,5 x 4 cm. 

1 zestaw  
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18.  Chatka-sorter lub 

równoważne 

Zabawka rozwijające percepcję słuchową 

Chatka jest sorterem z 6 klockami. Dzięki nim dziecko poznaje 

podstawowe figury geometryczne oraz  literki.  

 

Zawartość zestawu: 

• sorter;  

• 6 różnokolorowych kloców w kształcie literek i figur 

geometrycznych do sortowania 

• 2 zabawy muzyczne: 1odtwarzanie melodii; 2 zgadnij jaki to 

dźwięk. 

1 zestaw  

 

19.  Pierwsze klocki malucha 

lub równoważne 

Zawartość zestawu: 

• Pojemnik z otworami; 

• 10 klocków o różnych kształtach;  

• Wym. 14 x 14 x 21 cm. 

1 zestaw  

 

20.  Garnuszek na klocuszek 

lub równoważne 

Zabawka rozwijająca percepcję oko-ręka, uczy kolorów, 

kształtów. Dziecko wkłada do odpowiednich otworów klocki, a 

garnuszek w nagrodę śmieje się i mówi, jakie mają kształty i 

jakie znajdują się na nich cyfry.  

 

Zawartość kompletu: 

• garnuszek, pokrywka i 5 klocków w różnych kształtach; 

• Wym. garnuszka 15 x 9 x 13 cm; 

• Wym. klocuszków 7 x 5,5 cm; 

1 kpl.  

 

21.  Szczeniaczek uczniaczek 

lub równoważne 

Interaktywna zabawka o trzech poziomach zabawy. 

• Wys. ok. 30 cm 
1 szt.  

 

22.  Bączek Nie mniejszy niż 15 cm. 5 szt.   

23.  Pojazdy mini Chubbies 

lub równoważne 

Pojazdy niewielkich rozmiarów, wykonane z miękkiego plastiku, 

są wytrzymałe, a kółka wykonane z białego tworzywa są ciche i 

nie rysują powierzchni.  

 

• Dł. 7 cm, 5 różnych wzorów, sprzedawanych losowo. 

5 szt.  
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24.  Autobus szkolny z 

figurkami lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• Autobus; 

• Jedna figurka kierowcy, znak stop;  

• Dł. 21 cm. 

6 zestaw  

 

25.  Żółwik do ciągnięcia lub 

równoważne 

Żółwik tworzywa sztucznego, na plastikowych kółkach, główkę 

można schować pod spód.  

• Wym. 19 x 14 x 12 cm;  

• Sznurek o dł. ok. 60 cm. 

1 szt.  

 

26.  Aktywny jeżyk do 

prowadzenia lub 

równoważne 

Zabawka rozwijająca motorykę małą, koordynację oko-ręka. 

Drewniany jeżyk do prowadzenia z wieloma elementami do 

manipulowania - labiryntem, przesuwanką czy kołami zębatymi.  

• Wym. 26 x 30 x 33 cm. 

2 szt.  

 

27.  Chodzik Rośnij ze mną 

lub równoważne 

Chodzik gra wesołe melodie i wydaje śmieszne dźwięki. 

Wyposażony jest dodatkowo w odłączane pianinko i telefon. 
2 szt.   

28.  Jeździk - miś, panda lub 

równoważne 

Jeździk posiadający schowek pod siedzeniem, który może służyć 

dziecku jako bagażnik. Dziecko wprawia w ruch pojazd 

odpychając się nóżkami.  

• Wym. 49 x 32 x 25 cm. 

2 szt.  

 

29.  Edukacyjny stoliczek lub 

równoważne 

Zabawka:  

• Stymulująca rozwój wzrokowo-ruchowy i zachęcająca dziecko 

do aktywności. 

• wyposażona w ruchome elementy korzystnie wpływające na 

koordynację ruchową, zdolności poznawcze i myślenie 

przyczynowo- skutkowe, naukę kształtów, kolorów, dźwięków. 

1 szt.  

 

30.  Mini labirynt na kółkach 

lub równoważne 

Mobilny, kolorowy labirynt dla najmłodszych, ćwiczy motorykę 

małą, koordynację oko-ręka.  

• 1 Drut;  

• 7 Koralików;  

• Wym. 14 x 12 x 8 cm;  

• Różne wzory, sprzedawane losowo. 

1 szt.  
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31.  Mini labirynt lub 

równoważne 

Kolorowy labirynt dla najmłodszych, ćwiczy motorykę małą, 

koordynację oko-ręka.  

• 1 Drut;  

• 7 Koralików;  

• Wym. 13 x 13 x 10 cm;  

• Różne wzory, sprzedawane losowo. 

1 szt.  

 

32.  Labirynt drewniany lub 

równoważne 

Labirynty z drewnianą podstawą i metalowymi prętami, po 

których przesuwać można różne, drewniane elementy. 

Zabawka rozwija wyobraźnię przestrzenną i sprawność 

motoryczną dziecka. 

• Wym. całkowite: 23 x 12,8 x 16,8 cm; 

• 25 koralików o wym. od 1,7 x 1,7 x 1 cm do 2,2 x 2,2 x 2,3 cm. 

2 szt.  

 

33.  Sześcian z labiryntem lub 

równoważne 
Drewniany, kolorowy sześcian. 

1 szt.   

34.  Nakładanka - miś lub 

równoważne 

Piramidka w kształcie misia, nakładanie kółek różnej wielkości, 

w kolejności od największego do najmniejszego. Wykonana z 

drewna, w stonowanych, pastelowych kolorach. 

• Wys. ok. 13,5 cm. 

2 szt.  

 

35.  Nakładanka żabka lub 

równoważne 

Nakładanka z czterema lakierowanymi krążkami i główką 

uśmiechniętej żabki, wykonana z drewna. Pojedyncze elementy 

nasadza się według wielkości.  

• Wym. 8 x 13 cm. 

1 szt.  

 

36.  Farma - puzzle sześciany 

lub równoważne 

Puzzle drewniane, umożliwiające ułożenie 4 obrazków.  

Zawartość zestawu: 

• 9 elem.  

• 4 karty pomocnicze;  

• Wym. klocka ok. 4,3 x 4,3 cm;  

• Wym.ok. 20 x 19 x 8 cm. 

1 zestaw  

 

37.  Sorter kształtów z 

kołeczkami lub 

równoważne 

Drewniane układanki, które rozwijają zdolności manualne i 

precyzję u dzieci, a także wspomagają naukę liczenia. Zabawa 
3 zestaw  
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polega na nałożeniu odpowiednich klocków na odpowiednie 

drążki. Podstawy mogą tworzyć różne kształty. 

Zawartość zestawu: 

• min. 16 elem.  

• Wym. ok 21 x 11,5 x 24 cm. 

38.  Nakładanka Kurka lub 

równoważne 

Piramidka w kształcie kurki, nakładanie kolorowych kółek 

różnej wielkości, w kolejności od największego do 

najmniejszego. Rozwija sprawność manualną rąk oraz 

koncentrację.  

• Wys. 15,5 cm. 

3 szt.  

 

39.  Wagoniki z kolorowymi 

klockami lub 

równoważne 

Każdy z klocków ma inny kształt, z którego dziecko ułoży pociąg.  

Zawartość zestawu: 

•min. 17 elementów;  

• Wym. ok. 42 x 9 x 18 cm. 

1 zestaw  

 

40.  Aktywny stoliczek lub 

równoważne 

Stoliczek z labiryntem, kształtami oraz zębatymi kółeczkami do 

ćwiczeń usprawniających motorykę rąk. Wykonany z 

lakierowanego drewna, utrzymany w intensywnych kolorach 

przyciągających wzrok dziecka.  

• Wym. ok. 36 x 25 x 35 cm. 

3 szt.  

 

41.  Moja pierwsza wieża lub 

równoważne 

10 różnej wielkości sześcianów ukazujących z każdej strony inny 

ciąg obrazków (m.in. zbiory w zakresie 1-10). Można z nich 

układać wieże, ciągi, chować jeden w drugi. Zabawka 

kształtująca umiejętność liczenia, uczy rozpoznawania 

rozmiarów poprzez szeregowanie od najmniejszego do 

największego.  

 

Zawartość zestawu: 

•min. 10 elem. o wym. od 4 x 4 x 4 cm do 13,5 x 13,5 x 13,5 cm;  

• wys. wieży ok. 85 cm. 

1 zestaw  

 

42.  Wieża z autem lub 

równoważne 
jw. 

2 zestaw   
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43.  Sorter - zwierzątka lub 

równoważne 

Drewniana zabawka w stonowanych, pastelowych kolorach. 

Rozwija zdolności manualne i umiejętność logicznego myślenia. 

Zabawa polega na włożeniu odpowiednich klocków w 

odpowiadające im otwory. Podstawy mogą tworzyć różne 

kształty.  

• Wym.ok. 16 x 16 x 14 cm. 

 

Zawartość zestawu: 

• Sorter; 

• min. 7 dodatkowych elem. o wym. 4 x 4 x 3 cm. 

5 zestaw  

 

44.  Mądra kula lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• kula, min. 10 klocków; 

• Śr.ok. 17 cm; 

• Wym. klocków ok. 4 x 4 x 3 cm. 

5 zestaw  

 

45.  Przebijanka - ptaszki lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• Przybijanka, młotek, 6 ptaszków; 

• Wym. 19 x 12 x 12 cm; 

• Młotek o dł. 17 cm. 

1 zestaw  

 

46.  Nakładanka - farma lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• 5 dużych elem. do dopasowania; 

• Wym. 30 x 21 cm. 

5 zestaw  
 

47.  Puzzle Układam robaczki 

lub równoważne 

Zawartość zestawu: 

• 5 czteroelementowych układanek;  

• min. 20 elem.;  

• Wym. po złożeniu ok. 14 x 14 cm. 

1 zestaw  

 

48.  Puzzle 2 w 1 - podwórko 

lub równoważne 

Zawartość zestawu: 

•ok. 12 + 8 elem. o wym. ok. 17 cm; 

• Wym. po złożeniu 70 x 50 cm. 

1 zestaw  
 

49.  Puzzle z dziurką Wóz 

strażacki lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• min. 23 elem.; 

• Wym. po złożeniu ok. 98 x 33 cm. 

1 zestaw  
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50.  Puzzle - lokomotywa lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• min. 14 elem. o wym. ok. 13 x 14 cm; 

• Wym. ok. 93 x 20 cm. 

1 zestaw  
 

51.  Układanka - dzieci świata 

lub równoważne 

Zawartość zestawu: 

• min. 24 elem. 
1 zestaw   

52.  Układanka na 4 pory 

roku lub równoważne 

Warstwowe układanki, każda z 4 warstw przedstawia inną porę 

roku.  

 

Zawartość zestawu: 

• min. 54 elem. 

1 zestaw  

 

53.  Puzzle warstwowe - 

dziewczynka lub 

równoważne 

Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują budowę ciała 

dziewczynki.  

 

Zawartość zestawu: 

• min. 28 elem. 

• Wym.ok. 29 x 14,5 x 2 cm. 

5 zestaw  

 

54.  Puzzle warstwowe - 

chłopiec lub równoważne 

Puzzle ze sklejki lakierowanej pokazują budowę ciała chłopca.  

 

Zawartość zestawu: 

• in. 28 elem.  

• Wym.ok.  29 x 14,5 x 2 cm. 

1 zestaw  

 

55.  Walizka z narzędziami 

lub równoważne 

Poręczna walizka z narzędziami dla małego majsterkowicza.  

 

Zawartość zestawu: 

• min. 18 elem. o wym. od 2 x 2 cm do 15 x 15 cm; 

• Wym. ok. 32,5 x 12 x 25,5 cm. 

1 zestaw  

 

56.  Telefonik dla gadułki lub 

równoważne 

Zabawka do ciągnięcia na sznurku, wykorzystywana podczas 

zabaw dowolnych.  

• Wym. ok 17 x 17 x 11 cm. 

1 szt.  
 

57.  Kolejka Chubbies - mix 

kolorów lub równoważne 

Zawartość zestawu: 

• Lokomotywa i 2 wagoniki;  
1 zestaw   
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• Różne kolory, sprzedawane losowo;  

• Wym. całkowite 32 x 7,2 x 7,5 cm. 

58.  Auto Tech Truck - 

wywrotka (5 szt.), 

śmieciarka (5szt.), walec 

(5 szt.), budowlane mix 

(5 szt.)lub równoważne 

Auta wg specyfikacji w nazwie.  
20 szt.  

 

59.  Zabawne pojazdy lub 

równoważne 
Różne rodzaje, sprzedawane losowo. 

5 szt.   

60.  Autko drewniane dla 

malucha lub 

równoważne 

Autko drewniane. 
1 szt.  

 

61.  Drewniany parking z 

akcesoriami lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• min. 8 elem. o wym. od 6 x 3,5 x 3 cm do 12 x 7,3 x 8,5 cm. 
1 zestaw  

 

62.  Zjeżdżalnia z autami lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

• Tor o wym. 23,5 x 8 x 26 cm;  

• 4 samochodziki o wym. 4 x 3 x 1,5 cm. 

1 zestaw  
 

63.  Mini klocki budowlane 

lub równoważne 

Duży zestaw klocków wykonanych z tworzywa sztucznego, w 

tęczowych kolorach dla większej grupy dzieci. Klocki 

zapakowane w poręczne, kartonowe pudło.  

Zawartość zestawu: 

• min. 120 elem. o wym. ok. 11,5 x 5,5 x 3,5 cm; 

• min. 40 elem. o wym. ok. 5,5 x 5,5 x 3,5 cm. 

2 zestaw  

 

64.  Klocki budowlane lub 

równoważne 

Drewniane klocki do budowania różnych konstrukcji. Elementy 

pomalowane w różne wzory..  

Zawartość zestawu: 

• min. 41 elem. o wym. ok. 14,5 x 14,5 x 14 cm. 

1 zestaw  

 

65.  Klocki wafle mix 150 lub 

równoważne 

Klocki z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze 

sobą lub mogą być łączone z podstawą. 

Zawartość zestawu: 

1 zestaw  
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• min. 150 elementów: klocki standardowe, zwierzęta 

afrykańskie oraz elementy łączące. 

66.  Bobas Toli lub 

równoważne 
Lalka-bobas wydająca 6 różnych dźwięków. 

5 szt.   

67.  Miękka lalka Dorotka lub 

równoważne 

Miękka lalka pokryta pluszowym materiałem, częściowo 

wypełniona grochem. Można zdejmować z niej ubranka.  

• Różne kolory, sprzedawane losowo;  

• Dł. ok. 40 cm. 

5 szt.  

 

68.  Wózek pchacz piesek lub 

równoważne 
Wózek pchacz z drewna. 

2 szt.   

69.  Kuchnia (zabawkowa) Kuchenka wykonana z tworzywa sztucznego. Klapka piekarnika 

otwiera się, a pokrętła są ruchome. Kuchenka wydaje dźwięki, 

jak podczas prawdziwego gotowania, a palniki mają 

podświetlenie. 

Zawartość zestawu: 

Akcesoria: • patelnia • pokrywka • czajnik • łyżka • nóż • 

widelec • 3 talerze • 3 kubki • musztarda • keczup • mleko • 

sałata;  

• Wym. ok. 50 x 30 x 72 cm. 

1 zestaw  

 

70.  Chusta 3,5 m Chusta animacyjna do zabaw integracyjnych. Płachta jest 

kolorowa i lekka. Ma uchwyty pozwalające na uczestnictwo w 

zabawach kilku osobom. 

• lina wszyta w środkowej części, 

• śr. ok. 3,5 m, 

• min. 8 uchwytów. 

1 szt.  

 

71.  Zestaw naczyń z suszarką 

(zabawkowe) lub 

równoważne  

Duży zestaw kuchennych akcesoriów wykonanych z tworzywa 

sztucznego. 

Zawartość zestawu: 

• min. 59 elem. 

1 zestaw  
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72.  Cymbałki na kółkach do 

prowadzenia lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

Jeździk wykonany z drewna, z cymbałkami (metalowe płytki), 2 

pałeczki. 

4 zestaw  
 

73.  Zestaw instrumentów 

duży w walizce lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

min. 14 rodzajów instrumentów dla ok. 17 dzieci: 

- tamburyn, śr. 15 cm 

- tamburyn z membraną, śr. 15 cm 

- marakasy plastikowe, wym. 7 x 20 cm 

- talerze, śr. 9 cm 

- kastaniety, 8 szt., śr. 4,2 cm 

- kastaniety z rączką, dł. 15,2 cm 

- trójkąt z pałeczką, dł. boku 11 cm 

- rączka z 5 dzwoneczkami, dł. 21 cm 

- drewniane jingle 

- cymbałki z pałeczkami, wym. 38 x 4 cm 

- podwójny tonblok z tarką, dł. 20 cm 

- dzwoneczki na drewnianej rączce 

- tonblok z pałeczką, dł. 19 cm 

- małe dzwoneczki, wym. 7,5 x 8 x 4 cm. 

2 zestaw  

 

74.  Komplet pacynek z torbą 

lub równoważne 

Zawartość zestawu: 

• min. 14 pacynek o wys. od 22 do 30 cm. 
1 komplet   

75.  Parawan - teatrzyk z 

chmurką lub 

równoważne 

Kolorowy parawan z wesołym motywem i okienkiem. 

Wykorzystywany podczas przedstawień. 
1 szt.  

 

76.  Wyprawka - Zestaw na 

cały rok lub równoważne 

Bogaty zestaw materiałów plastycznych przeznaczonych do 

pracy całej grupy (25 osób). 

 

Przykładowa zawartość zestawu: 

• Wkład z papieru rysunkowego A4/250 ark.2 opak. 

• Wkład z kolorowego papieru rysunkowego A4/400 ark. 1 

opak. 

2 zestaw  
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• Papier wycinankowy nabłyszczany A3/100k., 10 kol. 1 opak. 

• Brystol A3/100 ark. biały, 1 opak. 

• Brystol mix A4/ 100 ark. 10 kolorów, 1 opak. 

• Folie piankowe - 15 ark., 1 kpl. 

• Klej czarodziejski, 1 litr 

• Kredki Bambino 12 kolorów, 25 opak. 

• Kredki ołówkowe 12 kolorów, 25 opak. 

• Plastelina mix 2,8 kg, 1 opak. 

• Tempery 6 kolorów x500 ml, 1 kpl. 

• Beżowa tektura falista B4 - 100 ark., 1 kpl. 

• Bibuła karbowana mix - 15 kolorów, 2 kpl. 

• Papier pakowy beżowy - 10 ark., 1 kpl. 

• Tektura falista z brokatem, 10 arkuszy, 1 kpl. 

• Teczka prac, 25 szt. 

• Cienkie druciki kreatywne - 80 szt., 1 opak. 

• Klej w sztyfcie 9 g, 25 szt. 

• Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt, 3 kpl. 

• Chusteczki higieniczne, 10 opak. 

• Masa papierowa 420 g, 1 opak. 

• Papier rysunkowy biały A3 - 250 ark., 1 kpl. 

• Kolorowy papier rysunkowy A3 -160 ark., 1 kpl. 

• Kolorowy brystol A3 -100 ark., 1 kpl. 

• Zeszyty 16 kartkowe, 25 szt. 

• Ołówki trójkątne - 25 szt., 1 kpl. 

77.  Wózek pchacz dla lalek 

lub równoważne 
Klasyczny wózek-pchacz, wykonany z drewna bukowego. 

2 szt.   

78.  Wózek retro lub 

równoważne 

Wózek posiada gumowane koła, dzięki czemu nie wydaje on 

głośnych dźwięków podczas jazdy. 

• Wym. ok. 33 x 46 x 52 cm. 

1 szt.  
 

79.  Zestaw klocków 

JollyHeap - niebiesko-

Klocki są bardzo lekkie, nie mają ostrych krawędzi i nie emitują 

hałasu. Klocki wykonane są z pianki o podwyższonej gęstości 

(30 kg/m3), pokrytej kolorową, łatwozmywalną tkaniną. Środek 

1 zestaw  
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czerwone lub 

równoważne 

każdego klocka zawiera magnesy neodymowe o 10 letniej 

gwarancji.  

Zawartość zestawu: 

• 100 szt. (70 sześcianów i 30 połówek sześcianów); 

• Wym. klocka: 12 x 12 x 12 cm;  

• 2 kształty (sześciany i połówki sześcianów – graniastosłupy 

trójkątne). 

80.  Zestaw klocków 

JollyHeap - niebiesko-

limonkowe lub 

równoważne 

Jw. 
1 zestaw  

 

81.  Zestaw piankowy Tor 

przeszkód - MED lub 

równoważne 

Rozwija motorykę dużą, koordynację przestrzenną, równowagę. 

Wym. zestawu 180 x 405 cm, wyrób medyczny - klasa I.  

Zawartość zestawu: 

• baza wysoka - 4 szt. 

• baza mała - 2 szt. 

• półkole - 1 szt. 

• sześciokąt 1 szt. 

• belka cienka - 1 szt 

• materac mały - 3 szt. 

1 zestaw  

 

82.  Szafka z klockami Zawartość zestawu: 

1. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji 

brzozy, przeznaczona do przechowywania 10 zestawów 

klocków w plastikowych pojemnikach. Wym. 46,7 x 31,5 x 84 

cm; 

2. 10 zestawów klocków(dołączanych losowo). 

4 zestaw  

 

 

 

 

 

83.  Stół z ławeczkami DUCH 

lub równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Bezpieczny stół z siedziskami dla 4 dzieci. Po obróceniu 

zamienia się w wygodną huśtawkę z ławeczkami, o zabawnym 

kształcie duszka.  

• Wym. 115,5 x 69 x 56 cm. 

3 szt.  
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II Wyposażenie 

placu zabaw 

84.  Duża skrzynia na kółkach 

/ wyposażenie placu 

zabaw 

Duża, mobilna, pojemna skrzynia do przechowywania zabawek. 

Pokrywka chroni zawartość i jest łatwa do otwierania za 

pomocą uchwytu znajdującego się z przodu. Pokrywa otwiera 

się do 90 stopni i jest zamontowana na dwóch „sznurkach”, co 

zapobiega „przerzuceniu” jej na druga stronę. Uchwyty po obu 

stronach do wygodnego przenoszenia lub przesuwania. 

Wykonana z polipropylenu. 

• Poj.min.  400 l. 

• Wym. 125 x 54 x 61,5 cm. 

1 szt.  

 

85.  Duży zestaw do piasku / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Zawartość zestawu min.: 

• 5 szt. młynków • 10 szt. wiaderek • 10 małych łopatek • 10 

dużych łopatek • 30 szt. różnych foremek • 10 szt. grabek. 

1 zestaw  
 

86.  Foremki do piasku - 

zamek lub równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Zestaw kolorowych foremek do piasku w 7 różnych kształtach 

(elementy zamku), wykonanych z tworzywa sztucznego  

Zawartość zestawu min.: 

• 7 szt. o wym. od 21 x 12 x 10,5 cm do 23 x 23 x 16 cm. 

1 zestaw  

 

87.  Foremki matematyczne 

lub równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Foremki do pisaku. Dodatkowo zapoznają dzieci z symbolami 

matematycznymi.  

Zawartość zestawu: 

2 komplety cyfr 0-9;  

• 6 symboli matematycznych o wym. ok. 9 x 7 cm. 

1 zestaw  

 

88.  Domek interaktywny 

czerwony lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Interaktywny domek z PCV. Ścianka z wmontowanym koszem 

do gry w koszykówkę oraz bramką do gry w piłkę nożną, ścianka 

- sklep warzywny z bankomatem, ścianka - budynek szkoły oraz 

ściankę - stację benzynową.  

• Wym. min.140 x 124 x 147 cm. 

1 szt.  

 

89.  Most z tunelem Rainbow 

lub równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Wyposażenie przeznaczone dla najmniejszych dzieci.  

Zawartość zestawu: 

Stojące ponad ziemią domek, wieża strażnicza i most łączący 

obydwie części.  

1 szt.  
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Domek posiada: drabinkę o dużych stopniach, poręcz 

pomagającą we wspinaczce, okrągłe okno, świetlik, koło 

sterowe oraz łagodną zjeżdżalnię (długość ślizgu - 98 cm) 

prowadząca do kryjówki pod spodem. W wieży strażniczej 

znajduje się okno - świetlik oraz druga zjeżdżalnia o długości 

ślizgu 98 cm, a w dolnej jej części - kryjówka z tunelem do 

czołgania.  

• Wym. min. 178 x 313 x 145 cm 

90.  Piaskownica z daszkiem i 

ławkami / wyposażenie 

placu zabaw 

Piaskownica drewniana o wym. 150x150 cm z daszkiem i 2 

ławkami. 
1 szt.  

 

91.  Ławka ogrodowa / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Ławka ogrodowa ze stali malowanej metodą proszkową, 

wykorzystywana do odpoczynku dzieci podczas zabaw na placu 

zabaw. 

2 szt.  
 

92.  Buddy Toys huśtawka lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Huśtawka podwójna z jednym siedzeniem kubełkowym. 

Kształtuje równowagę, zapewnia stymulację przedsionkową 

oraz urozmaicenie czasu spędzanego na placu zabaw. 

1 szt.  

 

93.  Zestaw wielofunkcyjny 

na plac zabaw lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Zestaw zabawowy z płyty HDPE.  

Zawartość zestawu: 

• wieża sześciokątna 0,3m 2 szt. 

• wieża sześciokątna 0,6 m 1 szt. 

• ścianka wspinaczkowa 0,6 m 1 szt. 

• tunel 1m 

• pomost linowy 0,6-0,9m 1 szt. 

• wejście 2 stopnie 0,6 1 szt. 

• ślizg 0,6 m 1 szt. 

• panel kierownica 1 szt. 

• panel suwak astronauta 1 szt. 

• panel sorter sznurki 1 szt. 

• panel Bulaj 1 szt. 

1 zestaw  
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• panel koła koraliki 1 szt. 

• liczydło pionowe 1 szt. 

• panel Z z frezem. 

 

 

 

 

 

III Sprzęt 

multimedialny 

94.  Monitor interaktywny 4K 

UHD 65″ / ICT 

Monitor - interaktywny dotykowy wyświetlacz, wyposażony w 

funkcję ochrony wzroku, z wbudowanymi głośnikami wraz z 

uchwytem ściennym. 

O parametrach nie gorszych niż: 

• Wbudowany system Android 8.0 

• Rozdzielczość 4K UHD 3840 x 2160 

• Moduł Wi-Fi 

• Pamięć wbudowana: 32 GB 

• Pamięć RAM: 3 GB 

• Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z 

systemem Windows. 

• Plug and play - użytkownik może korzystać z funkcji 

dotykowej bez instalacji sterownika. 

• Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w systemie 

Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. 

• Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch 

kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne 

wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie 

adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard 

• Stalowa rama 

• Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W) 

• Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem 

LED 

• Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami: 

➢ do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym 

systemem Android a dodatkowym komputerem OPS 

➢ zmiany źródła wyświetlanego obrazu 

➢ tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie 

obrazu, auto kształt) 

1 zestaw  
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➢ program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa 

wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, 

obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej) 

➢ program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, 

przeglądarka, kalendarz, kalkulator) 

➢ udostępnienie ekranu 

95.  Router do internetu / ICT O parametrach nie gorszych niż: 

Rodzaj połączenia: router bezprzewodowy z modemem 4G 

Częstotliwość pracy [GHz]: 2,4 GHz 

Gniazda LAN: 4 szt. 

Przepustowość: 300 Mb/s 

1 szt..  

 

96.  Telefon komórkowy / ICT O parametrach nie gorszych niż: 

Wyświetlacz: 6.5" (720 x 1600, TFT, Dotykowy) 

Pamięć wewnętrzna: 32 GB 

Pamięć RAM: 3 GB 

Aparat: Tylny: 48 + 8 + 2 + 2 Mpix, Przedni: 13 Mpix 

System operacyjny: Android 10 

1 szt.  

 

97.  Laptop / ICT  O parametrach nie gorszych niż: 

Przekątna ekranu: min. 15,6 cali " 

Procesor: min. Intel Core i5 

Liczba rdzeni procesora: min. 4 

Wielkość pamięci RAM: min. 16 GB 

Typ pamięci RAM: min. DDR4 

Dysk twardy-Pojemność dysku: min. 512 GB; Typ dysku 

twardego: min. SSD 

Rodzaj karty graficznej: grafika zintegrowana 

System operacyjny: Windows 11 

1 szt.  

 

98.  Oprogramowanie do 

komputera Microsoft 

365 lub równoważne / 

ICT 

Język: PL 

Liczba stanowisk: 5 

Obszar zastosowań: Firmowy 

Rodzaj licencji: ESD (elektroniczna) 

1 szt.  
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Architektura: 64 bit 

Aplikacje stacjonarne: 

 
Aplikacje online: 

  
99.  Urządzenie 

wielofunkcyjne / ICT 

O parametrach nie gorszych niż: 

Ogólne:  

Prędkość wydruku ciągłego: 30 str./min. 

Interfejs: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB 

Host I/F Type A USB Device I/F Type B Opcjonalnie Bi-

directional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) 

Predkość wykonania pierwszej kopii w kolorze: 8,6 s. 

Dysk twardy: 320 GB 

Maksymalna miesięczna obciążalność urządzenia (str./m.): 

7500 

Obsługiwany papier: A4, A5, A6, B4, B5, B6 

Drukarka:  

Rozdzielczość drukowania: 1200 x 1200 dpi 

Interfejs opcja Bi-directional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 

802.11a/b/g/n) 

Kopiarka: 

Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi 

Kopiowanie wielokrotne: Do 999 kopii 

Zoom: 25 - 400% (co 1%) 

Skaner: 

Prędkość skanowania: (Jednostronnie) 40 str./min / 

(Dwustronnie) 80 str./min. 

Rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi 

Skanuj do: E-mail, Folder, USB, Karta SD 

1 szt.  

 

100.  Komplet tonerów do 

drukarki / ICT 

Zawartość kompletu: 4 szt tonerów laserowych (czarny, żółty, 

magenta, cyan). 
1 kpl.   
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101.  Radiomagnetofon / ICT O parametrach nie gorszych niż: 

Pilot: Tak 

Standardy odtwarzania: CD-R/RW, MP3 

Wejścia/wyjścia: USB, Wejście liniowe audio AUX, Wyjście 

słuchawkowe 

Zasilanie: Bateryjne, Sieciowe 

Moc wyjściowa RMS: 12 W 

3 szt.  

 

 

 

IV Meble 

102.  Krzesło Obrotowe, z regulacją wysokości, stelaż metalowy malowany 

proszkowo lub chromowany. Kolor do uzgodnienia. 
1 szt.   

 

103.  Krzesło obrotowe czarne Obrotowe, z regulacją wysokości, stelaż metalowy malowany 

proszkowo lub chromowany. 
3 szt.   

104.  Biurko Biurko narożne nie mniejsze niż 137x150x75 cm z 

wbudowanym kontenerkiem i szufladą. Kolor do uzgodnienia. 
1 szt.   

105.  Biurko małe Biurko wykonane z płyty laminowanej. Drzwiczki zamykane na 

klucz, wykonane z płyty laminowanej.  

• wym. nie mniejsze niż110 x 70 x 74 cm 

2    szt.  
 

106.  Biurko Biurko  wykonane z płyty laminowanej z szafką 90 i 1 szufladą o 

gr. 18 mm, z kolorowymi elementami wykonanymi z płyty o gr. 

18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Kolor do 

uzgodnienia. 

• wym. min. 120 x 60 x 76 cm 

• wym. frontu szuflady np. 37 x 18,3 cm 

• wym. wewn. szuflady np.32 x 43 x 9 cm 

• wym. frontu szafki np. 37 x 37 cm 

• wym. wewn. szafki np. 37 x 37 x 49 cm 

Szafka wyposażona w zamek oraz drzwiczki z zawiasem 180 

stopni. 

1 szt.  

 

107.  Krzesło (dla personelu) Stelaż z rury płaskoowalnej, pokryte wytrzymałą tkaniną,  kolor 

do uzgodnienia. 

• Wys.min. 47 cm. 

4 szt.  
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108.  Wieszak Metalowy, malowany proszkowo, przykręcany do ściany, min. 5 

haczyków, minimalny rozmiar: szerokość 50 cm, wysokość: 10 

cm, głębokość: 3 cm 

1 szt.  
 

109.  Zestaw mebli Pałac - 

laminowany lub 

równoważne 

Zawartość zestawu:  

• Laminowane aplikacje na szafki – Pałac 

• 3 szafki o wym. 75 x 40 x 87 cm, w tym 2 z drzwiczkami 

(wys. szafek z aplikacjami: wieża – 185 cm, królowa – 163 cm, 

król 160 cm) 

• Szafkę słupek o wym. 45 x 40 x 156 cm (216 cm z aplikacją) 

• Nadstawkę o wym. 75 x 40 x 42 cm (125 cm z aplikacją), z 

wysuwanym pojemnikiem. 

1 zestaw  

 

110.  Quadro - zestaw 74, 

klonowy pojemnik lub 

równoważne 

Całkowita powierzchnia: ok. 240 x 240 cm. 

Zestaw z materacami piankowymi pokrytymi imitacją skóry oraz 

z pojemnikami z płyty laminowanej oraz płyty MDF. 

Zawartość zestawu: 

• Pojemnik mały, 3 szt. Pojemnik z 4 przegródkami. • wym. 60 x 

60 x 26 cm 

• Materac z oparciem, 6 szt. Kwadratowe materace piankowe 

pokryte imitacją skóry • wym. 60 x 60 x 7 cm • wym. oparcia 60 

x 60 x 7 cm  

•Materac kwadratowy, 7 szt. Kwadratowe materace piankowe 

pokryte imitacją skóry • wym. 60 x 60 x 7 cm 

1 zestaw   

111.  Szafka słonik lub 

równoważne 

Regał w kształcie zwierząt, wykonany z płyty wiórowej, z 

kolorowymi elementami z płyty MDF. 
1 szt.   

112.  Stół prostokątny Stół prostokątny przeznaczony dla żłobków, wykonany ze 

sklejki, z kolorowym laminatem HPL, który cechuje: odporność 

na zarysowania i uderzenia, wysoka odporność na wilgoć, 

czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, gładka i nieporowata 

powierzchnia – łatwa do czyszczenia, antystatyczność, 

odporność na zabrudzenia. Narożniki blatów delikatnie 

zaokrąglone. Nogi okrągłe z regulacją wysokości wliczone w 

8 szt.  
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cenę. Wym. 120 x 80 cm. Zgodny z normą PN-EN 1729-1:2016, 

PN-EN 1729-2+A1:2016, PN-F-06009:2001. 

113.  Krzesełko Filipek roz. 1 

lub równoważne 

Stelaż wykonany jest z lakierowanego drewna, siedzisko ze 

sklejki.  

• wymiar siedziska: 32 x 25,5 cm (rozmiar 1) 

Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2016-02 oraz PN-EN 1729-

2+A1:2016-02. 

47 szt.  

 

114.  Szafa na pościel i 

łóżeczka 

Szafa przeznaczona do przechowywania 10 szt. łóżeczek. 

Przerwy pomiędzy miejscami na łóżeczka umożliwiają 

przechowywanie ich wraz z pościelą. Otwory w drzwiach 

ułatwiają wentylację. Zawiasy umożliwiają otwieranie drzwi 

szafy pod kątem 180 stopni. Wykonana z płyty laminowanej. 

Drzwi wykonane z płyty MDF.  

• Wym. 140,6 x 71 x 233 cm 

3 szt.  

 

115.  Łóżeczko typ 1 Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą 

powietrze, wykorzystywane podczas leżakowania dzieci. 

Zaokrąglone rogi. Kolor do ustalenia. 

 • Wym. 132,5 x 59 x 12 cm 

21 szt.  

 

116.  Łóżeczko Jw,  

• wym. 134 x 60 x 15 cm. 
26 szt.   

117.  Quadro - zestaw 157, 90 

st., klonowa skrzynia lub 

równoważne 

Meble do przechowywania zabawek, książeczek, wyprawki 

plastycznej, wykonane z płyty laminowanej, fronty pokryte 

trwałą okleiną termoplastyczną, kolor do uzgodnienia.  

Zawartość zestawu: 

Szafka domek z 2 półkami, 1 szt.; 

Szafka-domek z 3 półkami i na 4 szerokie szuflady, 1 szt.; 

Szafka-ławeczka 3 - szary materac, 1 szt.; 

Szuflada szeroka – szara, 2 szt.; 

Szuflada szeroka – limonkowa, 2 szt.; 

Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu – szare, 3 szt.; 

1 zestaw  
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Drzwiczki małe 90 st. mocowane do korpusu – limonkowe, 3 

szt. 

118.  Szafa Szafa biurowa z zamkiem (RODO) 

Materiał płyta laminowana o gr. 18 mm. 

Szerokość 80 cm, wysokość 176 cm, głębokość 32 cm 

Kolor do ustalenia, drzwi pełne, liczba półek 5 

1 szt.  

 

119.  Szatnia 5-cio osobowa Szatnia dla 5 dzieci, wykonana z płyty wiórowej. Wyposażona w 

półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z 

haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty jest ażurowa, co 

ułatwia utrzymanie szatni w czystości. 

13 szt.  

 

120.  Szatnia 3 osobowa Jw. 
1 szt.   

121.  Drzwiczki do szatni Drzwiczki dopasowane wymiarem do szatni wykonane z płyty 

MDF. 
68 szt.   

122.  Meble kuchenne • Blat 3 m 2 szt., Blat 1,5 m 1 szt. ( wykonany co najmniej z 

płyty wiórowej wodoodpornej laminowany bądź lakierowany 

o grubości minimum 5cm); 

• Szafka zlewozmywakowa 80 cm (z 2 parami drzwi) 1 szt.,  

• Szafka zlewozmywakowa 60 cm (z drzwiami) 1 szt. 

• Szafka kuchenna szer. 60 cm 2 szt. z drzwiami 

• Szuflady 60 cm 1 kpl. (3 szt. obudowane szafką), 

• Szuflady 40 cm 1 kpl.,(3 szt. obudowane szafką) ,  

• Nóżki pod szafki 13 kpl. (po 4 szt. każdy kpl.),  

• Zlew dwukomorowy stalowy 80cm x 60cm 1 szt.,  

• Zlew  stalowy 40cm x 50cm 1 szt. 

Kolor mebli do ustalenia.  Front: płyta pilśniowa, farba 

akrylowa, lakier poliestrowy. 

Obudowa szafki stojącej-rama płyta wiórowa, folia 

melaminowa, krawędź z tworzywa; 

Szuflada/ Tył szuflady/ Prowadnica szuflady: stal, barwiony 

lakier proszkowy epoksydowo/poliestrowy, prowadnice: stal 

galwanizowana. 

1 zestaw  

 



 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona 35 z 44 
 

V Wyposażenie 

pozostałe i 

elementy 

dekoracyjne sal 

123.  Gruszka mała Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, 

dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą 

tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. 

2 szt.  
 

 

124.  Fakturowe kwadraty - 

zestaw podstawowy lub 

równoważne 

Kwadraty z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny 

bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą.  

• Wym. elem. 40 x 40 cm 

Zawartość zestawu: 6 szt., wypełnienia i pokrycia: miękkie 

piłeczki, długie futerko, krótkie futerko, groch, folia, 

chropowata guma. 

1 zestaw  

 

125.  Fakturowe kwadraty - 

zestaw uzupełniający lub 

równoważne 

Jw.  

Zawartość zestawu: 

• 3 szt., wypełnienia i pokrycia: piłeczki ping pongowe, skaden, 

trawa. 

1 zestaw  

 

126.  Piankowe auto lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

8-częściowy zestaw pianek (w tym 4 koła i kierownica), 

tworzący autko, do ćwiczeń i rozwijania swojej koordynacji 

ruchowej. Elementy mocowane na rzepy. Pianka pokryta trwałą 

tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.  

• Wym. po złożeniu 130 x 70 x 60 cm, wym. elem. od 130 x 70 x 

30 cm do 25 x 6 cm. 

1 zestaw  

 

127.  Tabliczka ścienna - 

krokodyl lub 

równoważne 

Tabliczka w kształcie krokodyla z aplikacjami sensorycznymi. 

Wykonana z kolorowej płyty mdf, do przykręcenia do ściany.  

• Wym. 36 x 55 cm 

1 szt.  
 

128.  Tabliczka ścienna - 

samolot lub równoważne 

Zawartość zestawu: 

5 przykręcanych do ściany paneli wykonanych z kolorowej płyty 

MDF o gr. 15 mm. Poszczególne części zawierają szereg 

interesujących aplikacji sensorycznych: 

1. PANEL DZIOBOWY (36 x 48 cm) wyposażony w: • 

przesuwankę z 8 elem. o śr. 2,5 i 3,3 cm na drucie o gr. 0,5 cm • 

obracane kółko o śr. 12 cm z szybką z pleksi, wewnątrz 16 

kolorowych kuleczek.  

1 zestaw  
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2. PANEL (36 x 53 cm) zawierający labirynt o wym. 37,5 x 28,5 

cm za szybką z pleksi, z obracanym kołem zębatym i 6 

ruchomymi kolorowymi kółeczkami, które można 

przemieszczać po labiryncie za pomocą 2 wskaźników z 

magnesami na sznurkach o dł. 19 cm.  

3. PANEL ŚRODKOWY (36 x 60,5 cm) z przesuwanką z 12 

kolorowymi elem. w różnych kształtach, o wym. ok. 3,7 x 3,7 

cm.  

4. PANEL (36 x 61,5 cm) z tarczą zegara o śr. 26,5 cm. Tarcza 

posiada liczby arabskie od 1 do 12, a wewnętrzna tarcza o śr. 

14,5 cm liczby od 13 do 24. Godzinę na zegarze ustawia się 

obracając kółkiem o śr. 10,5 cm z wymalowaną wskazówką oraz 

drugą, ruchomą wskazówką o dł. 6,7 cm.  

5. PANEL Z OGONEM (35 x 49,5 cm) posiadający 7 zazębiających 

się trybów o śr. 10,8 i 6,5 cm. Gdy dziecko kręci trybem z 

uchwytem, obracają się wszystkie, w tym tryb z 

zamontowanym śmigłem o śr. 14,5 cm.  

•  Wym. całkowity 179 x 66 x 5 cm. 

129.  Tabliczka ścienna - koń 

lub równoważne 

Tabliczka w kształcie konia z aplikacjami sensorycznymi. 

Wykonana z kolorowej płyty mdf, do przykręcenia do ściany.  

Zawartość zestawu: 

Koń posiada 2 elementy sensoryczne 

• przesuwankę z 8 kolorowymi koralikami o śr. 2,4 cm na drucie 

o śr. 0,5 cm. Dodatkowo, przesuwanka posiada dźwignię 

umożliwiającą przesunięcie kilku koralików na raz 

• 4 zazębiające się kolorowe tryby. Kręcącąc największym 

trybem (śr. 9,8 cm) z uchwytem, dziecko wprawia w ruch także 

pozostałe tryby o śr. 6,4 cm. 

1 zestaw  

 

130.  Tabliczka ścienna - 

hipopotam lub 

równoważne 

Tabliczka w kształcie hipopotama z aplikacjami sensorycznymi. 

Wykonana z kolorowej płyty mdf, do przykręcenia do ściany.  

Zawartość zestawu: Hipopotam z 3 aplikacjami 

2 zestaw  
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1. Labirynt kuleczkowy z 9 kuleczkami i 9 ponumerowanymi 

zatoczkami na kuleczki. Kuleczki można przemieszczać po 

labiryncie za pomocą 2 wskaźników z magnesami, a szybka z 

pleksi o wym. 27,5 x 23 cm zapobiega wypadaniu kuleczek.  

2. Liczydło-przesuwanka z 10 koralikami na 2 metalowych 

rurkach.  

3. Cztery kolorowe klocki na sznurkach. Klocki posiadają 

magnesy, dzięki czemu po dopasowaniu do odpowiedniego 

miejsca, trzymają się na ścianie. 

• Wym. całkowite 91 x 32 x 4 cm. 

131.  Tabliczka ścienna - 

niedźwiedź lub 

równoważne 

Zawartość zestawu:  

Niedźwiadek posiada 4 różne aplikacje  

1. Pięć zsynchronizowanych trybów - gdy dziecko kręci 

trybikiem z uchwytem (śr. 9,8 cm), obracają się wszystkie, 

wydając dźwięki i tworząc ciekawe złudzenia optyczne.  

2. Obracane koło-labirynt o śr. 24,5 cm, z kulką za szybką z 

pleksi. Koło trzeba obracać raz w jedną, raz w drugą stronę, 

żeby doprowadzić kulkę z początku do końca labiryntu.  

3. Kolorowe kółko o śr. 11 cm z lusterkiem z pleksi o śr. 7,6 cm.  

4. Gwintowana przesuwanka z dwiema śrubami. 

• Wym. całkowite 91 x 33 x 6 cm. 

1 zestaw  

 

132.  Tabliczka ścienna - słoń 

lub równoważne 

Tabliczka w kształcie słonia z aplikacjami sensorycznymi. 

Wykonana z kolorowej płyty mdf, do przykręcenia do ściany.  

Elementy manipulacyjne stymulują zmysł dotyku i rozwijają 

sprawność motoryczną, kolorystyka przyciąga wzrok. 

Zawartość zestawu: 

Słoń wyposażony w 3 aplikacje 

1. Obracane koło o śr. 22 cm z szeleszczącymi kuleczkami w 

środku i szybką z pleksi;  

2. Ksylofon z 8 metalowymi płytkami i drewnianą pałeczką na 

sznurku o dł. 18 cm;  

3. Tarka z kostką na sznurku o dł. 18 cm. 

2 zestaw  
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• Wym. całkowite 91 x 31,5 x 4,5 cm. 

133.  Kącik manipulacyjno-

sensoryczny staw lub 

równoważne 

Kącik rozwijający motorykę małą, koordynację wzrokowo-

ruchową oraz zapewniający stymulację polisensoryczną 

dzieciom. 

Zawartość zestawu: 

Dwuczęściowe kąciki manipulacyjny wykonane z lakierowanej 

sklejki o gr. 18 mm, zawiera przesuwanki, elementy z różnego 

rodzaju tkanin (mocowane na napy), lusterko, piszczałkę 

3 zestaw  

 

134.  Mata żółw lub 

równoważne 

Miejsce wypoczynku i zabawy dla dzieci.  

Mata wypełnione gąbką, obszyta tkaniną bawełnianą. 

• Śr. 140 cm (+ aplikacja 40 cm) 

1 szt.  
 

135.  Poducha kwiatek 

kontrastowa lub 

równoważne 

Miękka poducha z pokrowcem z tkaniny.  

• Śr. całkowita 150 cm. 
1 szt.  

 

136.  Poduszki kwadratowe 

motyw rombów 

Zawartość zestawu: 

2 poduszki ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem 

zapinanym na suwak. 

1 zestaw  
 

137.  Kojec modułowy Zawartość zestawu: 

12 plastikowych modułów. Lekkie moduły, które można złożyć, 

a potem rozłożyć i złożyć ponownie w innym miejscu. 

Posiadający moduł z zamykanymi drzwiczkami oraz 8 łączników 

stabilizujących połączenia pomiędzy modułami. Każda część 

wyposażona jest w 2 gumowe stopki zapobiegające 

zarysowaniom podłogi. 

1 zestaw  

 

138.  Piankowy kojec lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 6 szt. materacy wykonanych z pianki 

pokryte łatwą do utrzymania w czystości tkaniną PCV, wolną od 

ftalanów. Poszczególne elementy mogą być łączone za pomocą 

rzepów. 

1 zestaw  

 

139.  Tęczowa kryjówka 

sensoryczna prawa lub 

równoważne 

Kryjówka wyposażona w wiele atrakcji i sensorycznych 

elementów. Kącik wyposażony w miękkie materace z 

sensorycznymi naszyciami, obszyte dookoła trawką, które 

1 szt.  
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zapewnią dziecku bezpieczeństwo. W paskach tkaniny nad 

wejściem bocznym ukryte dzwoneczki, piszczałki i szeleszcząca 

folia, natomiast frontowe wejście zostało obszyte tkaniną o 

różnych fakturach. Na dachu kryjówki bulaje oraz aplikacja w 

kształcie tęczy, wykonana z kolorowej płyty MDF. W dachu 

otwory. Elementy kryjówki lakierowane. 

• Wym. 136 (190 z materacem) x 79 x 74,5 (+40 aplikacja) cm. 

 

140.  Piankowa ciuchcia lub 

równoważne 

Zawartość zestawu: 

3 pufy wklęsłe o wym. 40 x 40 x 28 cm i 2 pufy wypukłe o wym. 

40 x 40 x 42 cm oraz lokomotywa o wym. 40 x 50 x 58 cm. 

Elementy obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, 

łatwą do utrzymania w czystości.  

• Dł. po złożeniu 250 cm 

1 szt.  

 

141.  Poduszki okrągłe 20 szt. Poduszki do siedzenia na podłodze podczas zabaw dla dzieci.  

Zawartość zestawu: 

20 szt. poduszek.  

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania 

w czystości, wypełnione gąbką. 

1 zestaw  

 

142.  Poduszki okrągłe 10 szt. Poduszki do siedzenia na podłodze podczas zabaw dla dzieci.  

 

Zawartość zestawu: 

10 szt. poduszek.  

Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania 

w czystości, wypełnione gąbką. 

1 zestaw  

 

143.  Stojak mobilny na 

poduszki podwójny 

Stojak wykonany z lakierowanej sklejki o grubości 18 mm, 

mobilny, na 20 szt. poduszek do siedzenia. 

• Wym. 84 x 46 x 42,5 cm 

1 szt.  
 

144.  Materac 3-częściowy 

Jeżyk lub równoważne 

Materac 3-częściowy z ruchomymi uszami (różkami), obszyty 

trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do 

utrzymania w czystości. 

1 szt.  
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• Wym. 180 x 80 x 5 cm. 

145.  Materac 3-częściowy 

Krówka lub równoważne 
Jw. 

1 szt.   

146.  Materac-3-czesciowy 

Kotek lub równoważne 
Jw. 

1 szt.   

147.  Materac 3-cześciowy 

Kurka 
Jw. 

1 szt.   

148.  Przewijak Materiał: metalowa rura ze wzmocnionymi nogami, żelazna 

rama do umieszczenia kosza, polipropylen, wyposażenie z 

włókien poliestrowych, górna warstwa toaletki wykonana jest z 

tkaniny łatwo zmywalnej. 

Funkcja: składany, przenośny, z pasem bezpieczeństwa 

2 szt.  

 

149.  Odkurzacz O parametrach nie gorszych niż: 

Moc (w W): 1000 

Pojemność zbiornika (w l): Poniżej 20 

Pojemność zbiornika (w l): 17 

Długość węża (w m): 2 

1 szt.  

 

150.  Pojemnik na zużyte 

pampersy 

Materiał: tworzywo, wkłady do 150 pieluch  

Liczba wkładów w zestawie: 5 

Wymiary: około 25 x 28 x 56 (szerokość x głębokość x 

wysokość) 

Podwójne, szczelne zamknięcie 

Łatwe i higieniczne opróżnianie 

Wbudowany nożyk do obcinania worka 

Wymienne wkłady foliowe nieprzepuszczające zapachów 

W komplecie z wkładem foliowym 

3 kpl.  

 

151.  Oczyszczacz powietrza O parametrach nie gorszych niż: 

Oczyszczanie+nawilżanie powietrza min. 41 m2 

Filtr zatrzymujący kurz: elektrostatyczny filtr HEPA 

Tryb: cicha praca (min.1,1 m3/min), niski (min. 2,0 m3/min), 

standard (3,2 m3/min), turbo (5,5 m3/min) 

2 szt.  
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Musi posiadać: Atest higieniczny PZH, Certyfikat ECARF - 

Fundacja Europejskiego Centrum Badania Alergii lub 

równoważny 

152.  Wózek 4-osobowy Wózek dla 4 dzieci, w kolorze do uzgodnienia 

Najważniejsze cechy: 

• Ergonomiczny uchwyt ułatwiający manewrowanie wózkiem 

• Baldachim gwarantujący ochronę przed warunkami 

atmosferycznymi i promieniami UV 

• Siatkowe okno w baldachimie  

• Gumowane koła z pianki  

• Pięciopunktowe, elastyczne pasy dla dzieci o wadze do 18 kg 

• Kosz pod siedzeniami  

• Szybkie i łatwe składanie wózka do przechowywania 

• Blokowany stopą hamulec zabezpieczający wózek po 

zaparkowaniu 

• wym. około 128 x 84 x 104 cm 

• szer. siedziska min. 28 cm 

1 szt.  

 

153.  Wózek 6-osobowy Wózek dla 6 dzieci, w kolorze do uzgodnienia. 

2 schowki na jedzenie, picie. Każde siedzisko wyposażone w pas 

bezpieczeństwa. Dwa rozsuwane daszki. Rekomendowany dla 

dzieci o wzroście do 80 cm i wadze do 15 kg. Wyposażony w 

blokadę kół uruchamianą automatycznie, dodatkową blokadę 

kół włączaną nogą. 

• wym. ok. 147 x 84 x 112 cm 

1 szt.  

 

154.  Wąż spacerowy 
20 uchwytów, 5 m 

1 szt.   

155.  Kamizelki odblaskowe 25 

szt. 

Zawartość kompletu: 

25 szt. kamizelek odblaskowych dziecięcych 
1 kpl.   

156.  Tablica korkowa 
Tablica o wymiarze 60cmx90cm 

6 szt.   

 

 

157.  Lodówka O parametrach nie gorszych niż: 

Wymiary (WxSxG) [cm]:  189 x 60 x 66 
1 szt.    
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VI Wyposażenie 

kuchni 

Pojemność [l]: 228 chłodziarka + 111 zamrażarka 

Poziom hałasu [dB]: 39 

Funkcje: szybkie chłodzenie, szybkie zamrażanie, zmiana 

kierunku otwierania drzwi 

158.  Kuchenka mikrofalowa O parametrach nie gorszych niż: 

Pojemność [l]: 20 

Szerokość [cm]:  min. 45.2 

Sterowanie: elektroniczne 

Funkcje podstawowe: podgrzewanie 

Moc mikrofal: 700 W 

1 szt.  

 

159.  Czajnik elektryczny Kolor do uzgodnienia. O parametrach nie gorszych niż: 

Pojemność [l]: 1.7 

Moc grzałki [W]:  2200 

Element grzejny:  Ukryta grzałka 

Wykonanie: Tworzywo sztuczne 

Funkcje: Obrotowa podstawa 

1  szt.  

 

160.  Okap kuchenny Praca w trybie pochłaniacza i wyciągu. Okap wyposażony w filtr 

aluminiowy, który pochłania tłuszcz, sterowanie przyciski, kolor 

do ustalenia. 

Szerokość [cm]: min. 59.8 

Wysokość [cm]: 69 - 102 

Głębokość [cm]: 45 

Rodzaj okapu: Kominowy 

Wydajność maksymalna [m3/h]: ok. 420 

Poziom hałasu [dB]: ok. 66 

1 szt.  

 

161.  Podajnik ręczników 

papierowych 

Ekonomiczny plastikowy dozownik na jednorazowe ręczniki 

papierowe wykonany z tworzywa ABS, otwierany z boku. 
1 szt.   

162.  Wózek 3-półkowy Wózek trzypółkowy wykonany ze stali nierdzewnej, z półkami 

ze stali chromowanej, wyposażony w 4 skrętne, gumowe koła i 

2 hamulce. 

• wym. półek min. 83 x 51 cm 

1 szt.  
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………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                      (miejscowość, data i podpis)  

 

 

 

• wym. wózka min. 86 x 54 x 92 cm 

• maksymalne obciążenie ok. 145 kg 

163.  Zmywarka O parametrach nie gorszych niż: 

Wymiary (SxWxG) [cm]: 60 x 85 x 59   

Pojemność [kpl.]: 14 

Poziom emisji hałasu [dB]: 46 

Zużycie wody na cykl w programie EKO [l]: 9.5 

Funkcje: połowa załadunku 

1 szt.  

 

164.  Zmywarko-wyparzarka 

gastronomiczna do szkła i 

naczyń 

Zawartość zestawu:  

zmywarko wyparzarka gastronomiczna do szkła i naczyń ze stali 

nierdzewnej z panelem sterowania iwbudowanymi 

dozownikami płynu nabłyszczającego i myjącego,  

1x kosz na szkło, 

1x kosz na min. 18 talerzy, 

2x koszyk na sztućce. 

Parametry: 1 cykl mycia 120s, pompa myjąca, odpływ 

grawitacyjny, temperatura mycia: 50-60°C, temperatura 

wyparzania: 85-90°C. 

1 zestaw  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/RPLD.10.01.00-10-C011/21   

 

WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na dostawę wyposażenia do nowo powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo 

w Łodzi poniżej przedstawiam zastosowane w ofercie rozwiązanie równoważne: 

 

                                                                                                                    

               

                                                                                                                                                                                                                                                             

………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                      (miejscowość, data i podpis) 

Produkt wymieniony w szczegółowym opisie 

zamówienia 

Produkt równoważny proponowany przez 

Wykonawcę 

Deklarowana równoważność produktu 

1 2 3 

   

   


