
 
Załącznik nr 2 

 Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
 

  

Kołobrzeg, 16.12.2021 r. 

Przedszkole Miejskie nr 1 

Ul. Zygmuntowska 38                                      

78-100 Kołobrzeg                                                         

Zapytanie ofertowe 

1.Nazwa firmy 

Zamawiającego: 

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana 

Tuwima w Kołobrzegu 

2.Osoba do kontaktu: Dyrektor – Marta Żemojtel 

3.Ulica: Zygmuntowska 

4.Numer: 38 

5.Miejscowość: Kołobrzeg 

6.Kod pocztowy: 78-100 

7.Województwo: Zachodniopomorskie 

8.NIP: 671-17-84-944 

9.Numer telefonu: 94 35 227 12, 785 660 041 

10.Adres e-mail: dyrektor@pm1kg.pl 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia:  Zakup regulowanych stolików i krzeseł  na stołówkę przedszkolną 

Parametry zamówienia: stoliki 15 szt. 

Blaty stołów prostokątne wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu. 

Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone obrzeżem PCV w kolorze klonu. Metalowe 

regulowane nogi stołu dostępne w kolorze aluminiowym. Możliwość regulacji wysokości do 

wymiarów: 40, 46, 52 i 58 cm. klonowy stelaż aluminiowy. 

Wymiar blatu: 

120x65 cm. 

Zgodne z normą PN-EN 1729-2:2016, PN-EN 1729-1:2016. 

Parametry zamówienia: krzesełka 

Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym. Stelaż 

wykonany z rury płasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm w kolorze srebrnym, 

wyprofilowane siedzisko. 

Podstawa w kształcie litery H. Zatyczki z tworzywa chroniące przed zarysowaniem, możliwość 

ustawiania krzesła jedno na drugim.  

Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012. 

 

30 krzesełek wysokość siedziska 26 cm, wzrost od 93 cm. 

40 krzesełek wysokość siedziska 31 cm, wzrost od 108 cm. 



20 krzesełek wysokość siedziska 35 cm. wzrost od 116 cm. 

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na:  Zakup regulowanych stolików i krzeseł  na stołówkę 
przedszkolną. 
 
1.Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności  i czas wystawienia  faktury.    

2.Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na 

adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem  „Oferta na:  Zakup regulowanych stolików               

i krzeseł  na stołówkę przedszkolną. 

3.Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2021r. o godz. 10.00, oferty należy przesyłać na 

adres dyrektor@pm1kg.pl lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 

8.00-15.00. 

4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym        w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.  

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia 

postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po 

tym terminie.  

6.Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.  

7.Termin realizacji zamówienia  29.12.2021 r. 

Dane do faktury 

Faktura płatna przelewem 14 dni 

NABYWCA:  
Gmina Miasto Kołobrzeg 
Ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 
NIP 6711698541 
ODBIORCA: 
Przedszkole Miejskie Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima  
ul. Zygmuntowska 38 
78-100 Kołobrzeg 
 

Zamawiający  

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu 


