Załącznik nr 1 do USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 01/05/2022/ RPPM.03.01

……………………………………
Miejscowość, data

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

……………………………
Pieczęć

Magdalena Pałacka-Rybak,
"CHATKA PUCHATKA" - DOMOWA
OPIEKA NAD DZIECKIEM
ul. Szara 40
80-116 Gdańsk
Dane oferenta:
Firma:
NIP:
Adres siedziby:
Osoba do kontaktu:
Dane kontaktowe
(telefon, e-mail):

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/05/2022/ RPPM.03.01 z dnia: 16.05.2022r. na dostawę
wyposażenia do Przedszkola „Chatka Puchatka” w Gdańsku, realizowaną w ramach projektu
„Chatka Puchatka – trzecia edycja”, niniejszym składamy ofertę jak w poniższej tabeli:
Część 1. Meble i wyposażenie przedszkola
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Dywan

Wymiary:
3x4m
z
motywem 1 szt.
edukacyjnym, skład runa 100% PP heat-

Cena netto
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set frise przędza pojedyncza, Certyfikat
Zgodności - tzn. Atest Higieniczny,
pokrycie środkiem uniepalniającym,
wysokość runa nie mniej niż: 7 mm.
Dywan

Wymiary:
2x3m
z
motywem 1 szt.
edukacyjnym, skład runa 100% PP heatset frise przędza pojedyncza, Certyfikat
Zgodności - tzn. Atest Higieniczny,
pokrycie środkiem uniepalniającym,
wysokość runa nie mniej niż: 7 mm

Zestaw 2 szafek z Wymiary: ok. 158,4 x 41,5 x 86,8 cm, 1 zestaw
miękkim siedziskiem wykonanie płyta laminowana w kolorze
stylizowane
na jasnego drewna.
samochód
Zestaw mebli

Składający się z: regał z przegrodą i 1 zestaw
półką, zamykana szafka - 2 szt., szafka
zamykana z 3 półkami - 1 szt., regał z
przegrodą, zamykaną szafką i 3 półkami
- 1 szt. wym. ok. 316,8 x 41,5 x 161,6
cm, wykonanie płyta laminowana w
kolorze jasnego drewna.

Regał z przegrodą i Wymiary: ok 233,2 x 41,5 x 86,8 cm, 1 szt.
półkami
wykonanie płyta laminowana w kolorze
jasnego drewna.
Biurka z krzesłem dla Wykonanie płyta laminowana w kolorze 3
nauczycieli
jasnego drewna.
zestawy
Makatka ścienna z Z motywem z bajki, wykonana z weluru i 1 szt.
miarką wzrostu
pianki
poliuretanowej
z
opcją
zaznaczenia wzrostu oraz porównania
wzrostu wszystkich dzieci w grupie i
możliwością włożenia zdjęcia, wym. ok
77 x 195 cm.
Tabliczka ścienna z Np. w kształcie zwierzątka, wykonana z 1 szt.
aplikacjami
kolorowej płyty mdf o gr. ok 15 mm, do
sensorycznymi
przykręcenia do ściany. Aplikacje
sensoryczne zawierające elementy
manipulacyjne do stymulowania zmysłu
dotyku
i
rozwijania
sprawności
motorycznej, różne kolory i dźwięk w
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aplikacjach. Wym. całkowite ok 91 x 33
x 6 cm.
Krzesła z regulowaną Wykonanie płyta laminowana w kolorze 6 szt.
wysokością,
jasnego drewna, stelaż metalowy, różne
kolory, wielkość siedziska nie mniejsza
niż 30x25 cm.
Stoły z regulowaną Wykonanie płyta laminowana w kolorze 2 szt.
wysokością
tzw. jasnego drewna, możliwość regulacji
"ciche blaty"
wysokości oraz kąta pochylenia blatu za
pomocą pokrętła, wym. blatu nie
mniejszy niż 55 x 120 cm.
Nogi do stołów

Nogi do stołów z regulowaną 2
wysokością tzw. "ciche blaty" – komplet komplety
do pozycji powyżej.

Zestaw
"sala Zestaw powinien zawierać m.in.. 1 zestaw
doświadczania
następujące
elementy:
projektor
świata"
przestrzenny - 1 szt., panel - 1 szt.,
światłowody - 1 szt., oparcie do puf - 4
szt., pufa wklęsła wys. ok 35,5 cm - 2
szt., pufa wypukła wys. ok 35,5 cm - 5
szt., pufa fala wys. ok 35,5 cm - 4 szt.,
światło UV - 1 szt., kolumna wodna 20 x
180 cm - 1 szt., magiczna kula - 1 szt.,
dźwiękowe zwierzątka - 1 szt., panel
manipulacyjny - 1 szt., panel
sensoryczny - 1 szt., gruszka - 1 szt.,
lustro.
Niska
szafka
siedziskiem
wyposażona w
szuflady

z Wymiary: ok 116,8 x 41,5 x 30,7 cm, 1 szt.
wys. materaca ok. 4 cm, wykonanie
3 płyta laminowana w kolorze jasnego
drewna, siedzisko piankowy materac
pokryty PCV.

Niska
szafka
siedziskiem
wyposażona w
szuflady

z Wymiary: ok 79,2 x 41,5 x 30,7 cm, wys. 2 szt.
materaca ok. 4 cm, wykonanie płyta
2 laminowana w kolorze jasnego drewna,
siedzisko piankowy materac pokryty
PCV.

Szafka
z
przegrodą

jedną Wymiary: ok. 104 x 48 x 86,8 cm, 2 szt.
na wykonanie płyta laminowana w kolorze
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plastikowe pojemniki jasnego drewna.
różnych wysokości
min 12 szt.
Szafka z dwoma Wymiary: ok. 70,2 x 48 x 105,4 cm, 1 szt.
przegrodami
na wykonanie płyta laminowana w kolorze
plastikowe pojemniki jasnego drewna.
różnych wysokości
min 14 szt.
Zestaw mebli do Zestaw zawiera min.: biblioteczka z 1 zestaw
kącika czytelniczego
dwiema przegrodami - 1 szt., szafka
niska z siedziskiem - 1szt., wym. ok.
195,8 x 41,5 x 86,8 cm, wykonanie płyta
laminowana w kolorze jasnego drewna.
Pojemniki na kółkach Wymiary: ok 41,5 x 41,5 x 39 cm, 3 szt.
do przechowywania z wykonanie płyta laminowana w kolorze
przegrodą w środku
jasnego drewna.
Pojemniki na kółkach Wymiary: ok wym. 36 x 38 x 35,5 cm, 3 szt.
do przechowywania z wykonanie płyta laminowana w kolorze
przegrodą w środku, jasnego drewna.
Szafa z przegrodą Wymiary: ok. 89,1 x 60 x 203 cm, 1 szt.
pośrodku, półką w wykonana płyta laminowana w kolorze
górnej i dolnej części jasnego drewna.
oraz drążkiem na
wieszaki
Szafka z 5 schowkami Wymiary: ok. 45 x 60 x 203 cm, 1 szt.
zamykanymi na klucz wykonanie płyta laminowana w kolorze
jasnego drewna.
Razem
Szacowany czas dostawy w tygodniach od momentu złożenia zamówienia

Część 2. Pomoce techniczne
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Laptop

Wymagane
minimalne
parametry 3 szt.
techniczne: ekran o przekątnej 15,6 cali,
procesor: Intel Core i3, pamięć RAM: 4

Cena netto
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GB, dysk: 128 GB SSD, czytnik kart SD,
komunikacja WI-Fi, Bluetooth, system
operacyjny: Windows 10 Pro (64 Bit).
Tablet dotykowy

Wymagane
minimalne
parametry 6 szt.
techniczne: 9.7 cali multi-touch LCD,
procesor: dual-core, pojemność: 32 GB,
pamięć RAM: 4 GB, komunikacja: Wi-Fi,
Bluetooth, aparat przód 2 Mpix, tył 5
Mpix.

Bumbox
(tj. Wymagane
minimalne
parametry 3 szt.
radioodtwarzacz)
techniczne: Bluetooth CD/MP3 USB.
Słuchawki
bezprzewodowe

Wymagane
minimalne
parametry 6 szt.
techniczne: typ zamknięty, wyposażone
w miękkie nauszniki, z mikrofonem,
komunikacja: Bluetooth.
Razem

Szacowany czas dostawy w tygodniach od momentu złożenia zamówienia

Część 3. Pomoce dydaktyczne
A. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii muzycznej:
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Tamburyn

Tamburyn imitujący dźwięk oceanu

6 szt.

Dzwonki na rękę w Dzwonki na rękę w postaci bransoletki
postaci bransoletki

12 szt.

Tamburyn z rączką

6 szt.

Tamburyn z rączką

Cena netto

Razem
Szacowany czas dostawy w tygodniach od momentu złożenia zamówienia

B. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii manualnej (klocki manipulacyjne):
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Drewniany samolot

Wymiary: ok 9 x 5 x 6 cm.

6 szt.

Drewniana wieża z Drewniana

wieża

z

Cena netto

kolorowymi 3 szt.
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kolorowymi klockami

klockami w różnych kształtach, które
należy do siebie dopasować.

Kolorowe szczypce

Kolorowe szczypce wykonane z 3 szt.
tworzywa sztucznego z min. 12
elementami do chwytania w różnych
kolorach.

Drewniana
polegająca
układaniu
elementów

gra Drewniana
gra
polegająca
na 3 szt.
na układaniu elementów np. grzybków na
grzbiecie zwierzątka np. jeżyka, min.
ilość elementów do układania: 9.

Drewniana
polegająca
układaniu
elementów
tulejek
kołyszącym
zwierzątku

gra Drewniana
gra
polegająca
na 3 szt.
na układaniu elementów np. tulejek na
kołyszącym się zwierzątku np. delfinie,
np. min. ilość elementów do układania:
na 18.
się

Zestaw
wielkoformatowych
puzzli edukacyjnych

Zestaw wielkoformatowych puzzli 3 szt.
edukacyjnych składających się z 3 lub
4 elementów, łącznie min 32
elementy, przedstawiających zdrową
żywność.

Drewniane tablice z Drewniane tablice z wyciąganymi 2 szt.
wyciąganymi
elementami symbolizującymi różne
elementami
zjawiska meteorologiczne. Zestaw
powinien
zawierać:
zjawiska
atmosferyczne (min. 7 podstawek z
luźno umieszczonymi elementami na
zasadzie puzzli, które przedstawiają
podstawowe zjawiska atmosferyczne:
chmury, krople, błyskawice itp.),
chmury i chmurki (min. 3 podstawki z
chmurkami i kroplami małymi i
dużymi), tęcza (min 1 podstawka,
wyciągane elementy w barwach
tęczy), parasolki (min 1 podstawka,
wyciągane
elementy
składowe
parasola).
Zestaw

zawierający Zestaw

zawierający

drewniane, 2 zestawy
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drewniane,
geometryczne
elementy

kolorowe, geometryczne elementy, z
których można układać różne obrazki
oraz karty z propozycjami wzorów,
które można ułożyć za pomocą
kolorowych magnesów, min. ilość
elementów w zestawie: 42, min. ilość
kart w zestawie: 20

Zestaw zawierający Zestaw zawierający koraliki z literami 2 zestawy
koraliki z literami
nie mniej niż 500 szt. oraz sznureczki.
Klocki w pudełku

Klocki w pudełku 132 elementy, 2 szt.
materiał: plastik.

Lalka z akcesoriami Lalka z akcesoriami toaletowymi.
toaletowymi

3 szt.

Plastikowa lalka z Plastikowa lalka z pupilem i zestawem 3 szt.
pupilem i zestawem akcesoriów z ruchomymi rękami,
akcesoriów
nogami i głową, zdejmowane ubranko.
Lalka szmaciana

Lalka szmaciana dł. ok 20 cm.

Lalka
śpiewająca Lalka śpiewająca
piosenkę
(w
j. angielskim).
angielskim)
Rodzina 6 lalek

piosenkę

3 szt.
(w

j. 3 szt.

Rodzina 6 lalek składająca się z mamy, 3 zestawy
taty, babci, dziadka, siostry i brata.
Postacie z ruchomymi ramionami i
nóżkami, które mogą siedzieć.
Razem

Szacowany czas dostawy w tygodniach od momentu złożenia zamówienia

C. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć terapii motorycznej:
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Zestaw drewnianych
torów fakturowych
przeznaczony
do
ćwiczeń ruchowych i
rehabilitacyjnych

Skład zestawu: podstawy 3 szt., 1 zestaw
element wymienny o fakturze węża 1
szt., element wymienny o fakturze fali
1 szt., element wymienny o fakturze
kuleczek 1 szt., element wymienny o
fakturze poduszek 1 szt. Wykonanie:

Cena netto
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drewno.
Zestaw dysków

Zestaw min. 5 małych i min 5 dużych 1 zestaw
dysków wykonanych z gumy o różnych
fakturach i kolorach.

Tunel zygzak

Wymiary: ok śr. 46 cm, dł. 280 cm.

1 szt.

Płotek składany

Szerokość ok 65 cm.

2 szt.

Kolorowe elementy
w kształcie dłoni,
wykonane z gumy, do
ćwiczeń
sensorycznych

Kolorowe elementy w kształcie dłoni, 2 zestawy
wykonane z gumy, o chropowatej
powierzchni, przydatne do ćwiczeń
sensorycznych oraz do
zabaw
sportowych np. torów przeszkód, min
6 par w zestawie.

Zestaw strzałek do Zestaw min 6 strzałek wykonanych z 2 szt.
zastosowania
w gumy, do zastosowania w torach
torach przeszkód i przeszkód i ćwiczeń na orientację.
ćwiczeń na orientację
Drabina plastikowa

sześć stopni, dł. ok 2 m, zawiera hak 1 szt.
do mocowania

Lina bawełniana

Wymiary: ok dł. 10 m, śr. 2 cm.

1 szt.

Zestaw woreczków z Zestaw min 8 woreczków z grochem w 1 zestaw
grochem
różnych kolorach o wymiarach 10x10
cm.
Chusta animacyjna

Wymiary: 6m.

1 szt.

Mata antypoślizgowa Wymiary: ok 100x200 cm.
z nadrukiem stóp i
dłoni

1 szt.

Piankowa mata do Piankowa mata do masażu z 2 szt.
masażu
z wypustkami zawierająca w zestawie
wypustkami
min 4 elementy o wymiarach ok 31x31
cm.
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Podłogowa mata do Wykonanie: tworzywo sztuczne EVA, 1 szt.
masażu
z wym. ok 120 x 32 cm.
wypustkami
w
kształcie kamyczków

Zestaw
sensorycznych

kół Zestaw min. 10 kół sensorycznych w 1 zestaw
dwóch rozmiarach (ok 8 i ok 25 cm) o
różnych strukturach, wykonanych z
miękkiego silikonu.

Przyrząd do masażu

Przyrząd
do
zdrowotnego
rehabilitacyjnego masażu ciała
kształcie gwizdka.

i 1 szt.
w

Przyrząd do masażu

Przyrząd
do
rehabilitacyjnego
kształcie kulki.

i 1 szt.
w

Przyrząd do masażu

Przyrząd do masażu w kształcie młotka 1 szt.
z wypustkami, dł. ok 29 cm.

Sensoryczna piłka

Sensoryczna piłka o kształcie fasoli, 1 szt.
wymiary ok śr. 50 cm, dł. 90 cm.

zdrowotnego
masażu ciała

Razem
Szacowany czas dostawy w tygodniach od momentu złożenia zamówienia

Część 4. Zabawki
Przedmiot
zamówienia
Drewniany
urodzinowy
wyjmowanymi
elementami

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

tort Wykonanie: z drewna.
z

3 szt.

Zestaw plastikowych Wykonanie: z plastiku.
lodów w różnych
kształtach
i
rozmiarach

3 szt.

Cena netto
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Słuchawki
hałas

tłumiące Wymagane minimalne parametry 3 szt.
techniczne: wygłuszenie SNR 26 dB,
możliwość
regulacji,
wykonanie:
tworzywo sztuczne.

Drewniane
autko Drewniane autko na gumowych kołach 3 szt.
typu holownik
typu holownik.
Drewniane
autko Drewniane autko na gumowych kołach 3 szt.
typu spychacz
typu spychacz.
Drewniane
autko Drewniane autko na gumowych kołach 3 szt.
typu śmieciarka
typu śmieciarka.
Drewniane
typu traktor

autko Drewniane autko na gumowych kołach 3 szt.
typu traktor.

Zestaw drewnianych Zestaw
6
samochodzików
samochodzików
z
metalowych osiach.

drewnianych 3 szt.
kółkami
na

Baza policyjna
autami

z Baza policyjna z min 3 autami, 1 szt.
wykonana z plastiku.

Remiza strażacka

Remiza strażacka z min 3 autami, 1 szt.
wykonana z plastiku.

Dźwiękowe przyciski Dźwiękowe przyciski na baterie.
na baterie

2 szt.
Razem

Szacowany czas dostawy w tygodniach od momentu złożenia zamówienia

Oświadczam, że oferta uwzględnia:
•
•
•
•
•

wyposażenie fabrycznie nowe nieużywane, sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne oraz
kompletne,
wyposażenie spełniające normy oraz posiadające niezbędne certyfikaty, dostosowane do
dzieci w wieku przedszkolnym (dziewczynek i chłopców),
dostawę do miejsca realizacji projektu przy ul. Szarej 40 w Gdańsku,
dostawę poszczególnych elementów wyposażenia złożoną,
min 24 miesiące gwarancji.

Czas ważności oferty
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…………………………………………………..….………
Pieczątka, Czytelny podpis

Niniejszy formularz służy do oszacowania wartości rynkowej zamówienia, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
cywilnego , jak również nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie stanowi
zobowiązania do zawarcia umowy.
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