Gliwice, dnia 11.03.2019 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach
ul. Sikornik 34
44-100 Gliwice

Zapytanie ofertowe
1. Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice
Opis przedmiotu zamówienia:
Wyposażenie sali integracji sensorycznej dla dzieci przedszkolnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny), który Miasto Gliwice realizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim;
projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
TYTUŁ PROJEKTU:
Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej gliwickich przedszkoli
W projekcie biorą udział 4 podmioty:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2. Wymagania dodatkowe (np. atesty, sposoby dostawy, montażu, reklamacja, zwroty,
gwarancje etc.)
Planuje się zakup sprzętu do nowo tworzonych sali sensorycznych oraz doposażenie już
istniejących :


Podwiesie do sprzętu SI - konstrukcja skręcana, wolnostojąca, nie przytwierdzona
do podłogi, ściany lub sufitu. Wykonana z zamkniętych stalowych lub aluminiowych
profilów o dużej wytrzymałości, z możliwością jednoczesnego podwieszenia dwóch
urządzeń do terapii SI. Wymiary: szerokość: do 3m. wysokość: ok 250 cm
obciążenie: 150 kg
2 szt.



Belka poprzeczna do podwiesia - montowana do głównej ramy pod katem prostym.
2 szt.
Materace znajdujące się pod stelażem, zapewniające bezpieczeństwo. Wymiary:
200 cm x 90 cm
9 szt.




Materac do ćwiczeń o wymiarach 200 cm x 120 cm

1 szt.



Platforma podwieszana- huśtawka montowana do podwiesia, wymiary siedziska:
110 cm x 50 cm
2 szt.



Deska rotacyjna, wymiary: 110 cm x 50 cm



Deskorolka - obita jest specjalnym, miłym w dotyku materiałem, wymiary:
70 cm x 40 cm
2 szt.




Hamak elastyczny - wykonany z elastycznego materiału, zawieszany do podwiesia.
2 szt.
Helikopter -miękkie szelki zawieszane do podwiesia.
2 szt.



Huśtawka terapeutyczna- wymiary siedziska: 76 cm x 76 cm



Grzybek- huśtawka zawieszana do podwiesia, średnica siedziska: 60 cm



Kołyska o wymiarach: 110 cm x 55 cm

2 szt.



Drabinka podwieszana wymiary 180 cm x 40 cm

2 szt.



Konik - sprzęt przyczepiany do podwiesia o wymiarach 150 cm x 20 cm

2 szt.

2 szt.

2 szt.
2 szt.



Beczka-wałek stymulujący układ dotykowy, proprioceptywny, przedsionkowy i
wzrokowy
2 szt.



Trampolina z uchwytami o średnicy 95 cm



Deska rotacyjna w kształcie fasoli stosowana do badania przedsionkowego
oczopląsu porotacyjnego , również do terapii stymulującej układ przedsionkowy
przy podwrażliwości przedsionkowej.
2 szt.



Deska równoważnia, zestaw 3 desek równoważnych o trzech różnych stopniach
trudności.
2 szt.



Drabinka podwieszana, trzyczęściowa drabinka wykonana ze sznurków i elementów
drewnianych podwieszana pod podwiesie do Sprzętu SI.
1 szt.



Huśtawka bocianie gniazdo/pajęczyna huśtawka w formie plecionej sieci z
odpornych lin i pierścienia z metalu. Materiał wokół pierścienia jest miękki, a do
zawieszenia na haku służą pierścienie metalowe. Wymiary: wysokość: ok. 180 cm;
pierścień: średnica ok. 60 cm.
2 szt.



Tunel sensoryczny to przyrząd idealny dla dzieci z zapotrzebowaniem bodźców
czucia głębokiego. Przeciskanie się przez tunel wypełniony specjalnym
styropianowym grysikiem dostarcza wielu bodźców dotykowych. Wymiar: średnica
70 cm, długość 90 cm
2 szt.



Dyski sensoryczne 10 szt. tarczy wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy w
różnych kolorach, służą do ćwiczenia zmysłu dotyku.
1 szt.



Wiszące obręcze 2szt. Wymiary: zakres regulacji 90-150 cm, zewnętrzna średnica:
23 cm, wewnętrzna średnica: 17 cm.
1 szt.



Basen z piłeczkami o wymiarach 200 cm x 200 cm z piłeczkami plastikowymi o śr. 7
cm w komplecie. Wykonany z pianki, kolorowy, obszyty wzmocnionym materiałem,
zapewniający bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy.
3 szt.






Fotel- bujak
Komplet 10 woreczków sensorycznych
Piłeczki sensoryczne fi 6,6 cm
Piłeczki sensoryczne fi 5,4 cm

1 szt.

1 szt.
3 szt.
10 szt.
10 szt.

3. Sposób dostarczenia towaru:
a. Zamówiony sprzęt zostanie dostarczony do czterech szkół, biorących udział w
projekcie.
b. Faktury vat przygotowane zostaną dla każdej ze szkół osobno według późniejszych
ustaleń
c. W składanej ofercie prosimy o wyszczególnienie jednostkowych cen poszczególnych
elementów zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia:
Towar winien być dostarczony w terminie do 7 dni roboczych po złożeniu zamówienia.
5.

Warunki płatności:
a.
b.
c.

Strony ustalają, iż za wykonanie dostawy Wykonawca otrzyma zapłatę zgodnie
ze złożoną ofertą Wykonawcy w kwocie brutto (cena łącznie z podatkiem VAT).
Zamawiający wypłaci należność przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT.
Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

6. Termin i sposób składania ofert:
mailowo na adres: sekretariat@zso5.gliwice.eu do 18 marca 2019 r.
Z poważaniem
Joanna Sokołowska-Czarnecka
zastępca Dyrektora ZSO nr 5
w Gliwicach
32-232-25-01

……………………, dnia ……………

…………………………
…………………………
…………………………
(nazwa firmy)
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
w Gliwicach
ul. Sikornik 34
44-122 Gliwice

OFERTA WYKONANIA
W odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe składam swoją ofertę na zadanie pn.:

Wyposażenie sali integracji sensorycznej dla dzieci przedszkolnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny), który Miasto Gliwice realizuje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim; projekt
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cena oferty netto ……………………………………………………………………
Cena oferty brutto ……………………………………………………………………
Termin wykonania zamówienia:…………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że:
a.
b.
c.
d.

posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
wymienionych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do wykonania zamówienia
przedstawiona cena brutto jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie pochodne związane
z obciążeniami, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
zawiera wszystkie pochodne od pracodawcy, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku
w tym zakresie) i nie zostanie ona zmieniona w przypadku zmiany mojego statutu na rynku
pracy.

………………………………
podpis

