
 

 

  

 

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/RN/2018 Z DNIA 17.09.2018 R. 

W związku z realizacją przez Niepubliczny Żłobek „WESOŁY BOBAS” Anna Stypa projektu 

pt. „Wesołe Bobasy na start!” nr RPPK.07.04.00-18-0014/18, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, prosimy o przekazanie 

informacji o warunkach cenowych dotyczących prac remontowo-adaptacyjnych lokalu. 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie CPV:  

45000000-7 - Roboty budowlane 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Niepubliczny Żłobek „WESOŁY BOBAS” 

Anna Stypa 

Grochowe 72 

39-332 Grochowe 

 

ZATWIERDZONO w dniu 17.09.2018 r. 

Anna Stypa - właścicielka 



 

 

1.  Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych (wraz  

z zakupem niezbędnych materiałów) w lokalu (budynek starej szkoły podstawowej), 

położonym  

w Grochowem (39-332), Grochowe 72,  w powiecie mieleckim, gminie Tuszów Narodowy,  

o powierzchni ok. 55 m2, mających na celu dostosowanie go do potrzeb prowadzenia 

działalności żłobkowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235, z późn. zm.) oraz wymogami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 lipca 2014 r. (DZ.U. 2014 poz. 925) w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy.  

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Lp. 
Element 

zamówienia 
Specyfikacja 

Szacowana 
wielkość 

zamówienia 

1. 

Szpachlowanie, 
gruntowania oraz 
malowania ścian i 
sufitów wraz z 
zakupem 
materiałów i usługą. 

- szpachlowanie ścian i sufitów gładzią tynkową; 
- gruntowanie ścian i sufitu środkiem 
gruntującym; 
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną 
wewnętrzną posiadającą atest higieniczny 
dopuszczający do stosowania w 
pomieszczeniach użyteczności publicznej, a w  
szczególności w obiektach służby zdrowia i 
oświatowo-wychowawczych. Kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym; 
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania 
prac. 

Powierzchnia  
ścian i sufitu 
ok. 140 m2 

2. Zakup oświetlenia. 

- zakup 6 lamp oświetleniowych sufitowych z 
żarówkami o białej barwie światła, 6 szt. 
żarówek po 58 W. 
- zakup 1 lampy ewakuacyjnej LED-owej, 
czuwającej, nad drzwi, z napisem wyjście 
ewakuacyjne, moc żarówki LED 58 W.  

7 szt. 

3. 

Modernizacja i 
adaptacja podjazdu 
dla 
niepełnosprawnych 
wraz z zakupem 
materiałów. 

- wykonanie i montaż podjazdu pochyłego na 
istniejących schodach ze spocznikiem z 
elementów stalowych wraz z barierkami;  
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania 
podjazdu. 

ok. 15 m dł. 

4. Zakup drzwi wraz z 
ościeżnicą. 

- zakup drzwi wewnętrznych, pełnych z 
szybkami, wymiar drzwi: 90x200 cm, o 
parametrach nie niższych: ramiak drewniany 
obłożony dwiema gładkimi płytami z włókien 
drzewnych (płyta pilśniowa) charakteryzująca 
się dużą trwałością i podwyższoną gęstością 
pokrytymi laminatem, wypełniacz typu plastry 

2 sztuki 



 

 

miodu, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Razem z klamką i wkładką; 
- ościeżnice opaskowe, płycinowe, kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym;  

5. 
Montaż drzwi wraz 
z ościeżnicą. 

- Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą. 2 sztuki 

6. 

Położenie 
wykładziny 
podłogowej wraz z 
zakupem i usługą 
przygotowania 
powierzchni. 

- wykonanie wylewek samopoziomujących,  
- przygotowanie powierzchni pod wykładzinę, 
- położenie wykładziny heterogenicznej o klasie 
ścieralności T (najwyższej), łatwej w konserwacji 
i utrzymaniu czystości, dodatkowo wywinięcie 
wykładziny na ścianę do wysokości max.10 cm, 
- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- I sala: 
powierzchnia 
ok. 37 m2 
- II sala: 
powierzchnia 
ok. 18m2 

7. 
Zakup rolet i 
moskitiery wraz z 
montażem. 

- zakup 10 sztuk moskitier, siatka wmontowana 
w aluminiową ramę, wymiary okien (szyby) 95 
cm wysokość x 84 cm szerokość; 
- zakup 10 sztuk rolet półprzezroczystych, 
materiałowych, wymiary okien (szyby) 95 cm 
wysokość x 84 cm szerokość; 
- kolor moskitier i rolet do uzgodnienia z 
Zamawiającym. 

- 10 szt. 
moskitiery 
- 10 szt. rolet 

8. 

Przebudowa i 
modernizacja 
pomieszczeń 
korytarza i sali 
lekcyjnej na salę 
zabaw wraz 
zakupem 
materiałów. 

- przygotowanie oraz ułożenie konstrukcji pod 
ścianę typu karton gips, oddzielającą żłobek od 
pozostałej części budynku. Ściana o wymiarze 3 
m dł. x 2,2 m wysokość, w środku otwór 
drzwiowy o wymiarach 90 cm x 200 cm, 
- wykonanie gładzi gipsowej,  
- gruntowanie,  
- malowanie, 
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania 
prac, w tym farba dopuszczona do żłobków, 
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Powierzchnia 
ściany ok. 5 
m2 

1.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku 

zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu, wynikających z obowiązujących 

Wytycznych realizacji projektów. 

1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 08.11.2018 r. 

3. Sposób przedstawienia oferty 

W ramach oferty należy przedstawić warunki cenowe oraz termin realizacji zamówienia, 

zgodnie  

ze specyfikacją zamówienia. Oferent zobowiązany jest do wskazania ceny netto oraz brutto  

za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją zamówienia przedstawioną w 

zapytaniu o cenę. Ofertę należy przekazać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania.  



 

 

 

 

4. Miejsce oraz termin złożenia oferty 

Ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy złożyć do 

dnia 20.09.2018 r. do godziny 16:00 drogą elektroniczną na adres: kontakt@wesolybobas.pl, 

osobiście  

w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą/ kurierem na adres Niepubliczny Żłobek „WESOŁY 

BOBAS” Anna Stypa, Grochowe 72, 39-332 Grochowe (powiat: mielecki, gmina: Tuszów 

Narodowy). Za datę i godzinę  złożenia oferty uznaje się termin wpływu formularza 

ofertowego do Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 


