
Zapytanie cenowe 

na dostawę elementów wyposażenia ogródka dydaktycznego na potrzeby projektu  

pn. „Leśny Ogród Doświadczalny” 

Zamawiający:  

Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi  

92-512 Łódź ul Lermontowa 7 
Tel/fax: 42 672 70 89,  

e-mail: pm206lodz@interia.pl 

www.przedszkole206lodz.pl 
 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wyposażenia ogródka dydaktycznego tworzonego w 

ramach projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. „Leśny Ogród Doświadczalny”. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup: 

Lp. Nazwa produktu Opis produktu 

Liczba 

kompletów/ 

sztuk 

1 

Gry / instalacje 

dydaktyczne 

zewnętrzne  

 

tablica na stelażu do pisania kredą i ewentualnego mocowania 

plansz edukacyjnych 

1 

2 

tablica edukacyjna obracana  o tematyce - życie jakie toczy się w 

lesie i martwym drzewie lub pięter lasu – z elementem zgadywanki dla 

dzieci 

1 

3 
słup z obracanymi trzema/czterema klockami sześciennymi typu 

światowido tematyce drzew leśnych (owoców, liści /kory/sylwety 

drzew) lub zwierząt (dorosłe, młode, pożywienie, tropy) 

2 

4 

Tablice 

zewnętrzne 

 

informacyjne (bez stelaża formatu A3 do przykręcenia na ścianę o 

personalizowanej treści) 

1 

5 
dydaktyczna ze stelażem niska gdzie dziecko zapoznaje się z 

mieszkańcami lasu i zależnościami pokarmowymi  

1 

6 
Tabliczki gatunkowe małe opisujące najważniejsze krzewy i drzewa w 

ogrodzie 

20 

7 

magnetyczne (z doczepianymi elementami o tematycznie związane z 

lasem o treści dostosowanej do pedagogiki wczesnoszkolnej) prosimy 

o wycenę bez stelaża i z prostym niskim stelażem   

5 

8 
Ławostoły  

 

 ławo stoły wykonane z trwałego drewna (dębowe, modrzewiowe,  

jesionowe lub akacjowe) impregnowanego zabezpieczonego przez 

czynnikami atmosferycznymi 

4  

Zaproponowane zgodnie z załączonymi: 

-koncepcją ogrodu PM206 

- opisem projektu infrastruktury 

 

Wykonawca zrealizuje dostawy w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14.00. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić zgody na realizacje umowy w innych dniach i 
godzinach. Zamówione elementy zostaną dostarczone zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego do jego 
siedziby w Łodzi ul Lermontowa 7. 
Odbiór odbywać się będzie przy dostawie na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony (w 
imieniu. 
Termin realizacji zamówienia: 
Dostawa wyposażenia nastąpią w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy najpóźniej do 30.04.2015r.  
Warunki stawiane Wykonawcy: Nie dotyczy 

Warunki gwarancji: Co najmniej 12 miesięcy. 

mailto:pm206lodz@interia.pl


 

Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi 92-512 Łódź ul Lermontowa 7 do 

dnia 06.11.2014 r. do godz. 13.00 

Termin otwarcia ofert: 
06.11.2014 r. godz. 14.00 

Warunki płatności: 
Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę. 

Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy. 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: 
Dyrektor Agnieszka Kucharska 608 431080 

Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy załączyć opis techniczny i 

merytoryczny proponowanego wyposażenia. DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.  

Kryteria oceny ofert – cena 100%  
 

Łódź, 24.10.2014r. 

Załącznik 

1) wzór formularza ofertowego, 
2) wzór umowy, 

  



Załącznik nr 1  

 

       pieczęć firmowa Wykonawcy  

 

F O RM UL A R Z  O F ER TO W Y  

 Przedmiot zamówienia:   
 

Dostarczenie wyposażenia ogródka dydaktycznego na potrzeby projektu  

pn. „Leśny Ogród Doświadczalny” 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi,  

ul. Lermontowa 7, 92 – 51 Łódź 

2. Nazwa (nazwisko) i adres Wykonawcy  …......................................................................... 

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

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

Nr tel./faksu..................................................... e-mail .................................................................. 

NIP ................................................................ REGON ................................................................ 

3. Cena oferty : 

Pozycja z 

zapytania 

ofertowego 

Nazwa 

ogólna 

produktu 

Nazwa producenta 

ilość Cena brutto 

jednostkowa 

Wartość 

brutto 

W tym 

Vat 

1 
Gry / 

instalacje 

dydaktyczne 

zewnętrzne  

 

 
1    

2  
1    

3  
2    

4 

Tablice 

zewnętrzne 

 

 
1    

5  
1    

6  
20    

7  
5    

8 
Ławostoły  

 

 
4     

Razem ogółem z ofery 

cena netto .............................. zł (słownie: ................................................................................ 

wartość podatku VAT........................zł (słownie: ...................................................................... 

cena brutto...............................zł (słownie: ...............................................................................) 

4. Oświadczam, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikom terenu placu zabaw i ogrodu przedszkola 

6. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

8. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 



9. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, i zobowiązuję się, w 

przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

10. Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować 

do………………………………………………………………………………………………….. 

12. Zamówienie wykonam samodzielnie/część zamówienia polegającą na 

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

zamierzam powierzyć Wykonawcy. 

13. Wraz  z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:  
.......................................................................................................................................................................... 

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

 

 

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

miejscowość i data                                                                                                                      podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
 
Wykonawcy 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



Załącznik nr 2  

 

Umowa ……………. 

 

zawarta w dniu ……………… w Łodzi pomiędzy Przedszkolem Miejskim Nr 206 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łodzi zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

dyrektora Agnieszkę Kucharską 

a 

………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez  

………………………………………………………………………………. 

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty, została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia następującego wyposażenia 

ogródka dydaktycznego na potrzeby projektu pn. „Leśny Ogród Doświadczalny” przy 

Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi: 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy na warunkach określonych w ofercie oraz zapytaniu 

ofertowym. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od daty podpisania umowy do 

dnia ………………………………  

 

§ 3 

1. Wartość brutto (z VAT) wynosi …………………….zł. (słownie: ……………….) nettto  ………….. 

zł (słownie ………………………………….. )  

2. Cena obejmuje wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie płatne, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku wystawionej przez 

Wykonawcę z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony 

umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do jak najszerszej współpracy w celu prawidłowego świadczenia 

usług przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie 

wykonać usługę na warunkach określonych w umowie. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Przedszkola Miejskiego Nr 206 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi ul Lermontowa 7 

2. Koszt transportu do miejsca określonego w pkt 1 i  montażu ponosi Wykonawca. 



3. Wykonawca gwarantuje, że wykonane usługi i zamontowane wyposażenie będące przedmiotem 

umowy są wolne od wad fizycznych i posiadają gwarancję na okres …………….. 

4. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia. 

6. Wykonawca w przypadku nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku niewykonania 

umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 1. 

7. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………….  

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i 

nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 7 

1. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień umowy w wyniku działania siły 

wyższej, za zgodą obu stron. 

 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne, właściwe dla przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy  

i dwa dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 


