
Będzin, dnia 09.02.2021 r. 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawę zabawek cz. 2 (pomoce gimnastyczne, logopedyczne oraz instrumenty muzyczne)

w ramach projektu pn. " Mama wraca do pracy, dzieci pod czujnym okiem cioci", nr wniosku

WND-RPSL.08.01.03-24-028B/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług

opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

1. Zamawiający: 

Bartosz Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

Stankiewicz Bartosz 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46 m. 18a, 

41-200 Sosnowiec,

NIP: 6443133542

2. Przedmiot zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia  jest  zakup  i  dostawa  zabawek  –  cz.  2  do  żłobka  dla  dzieci

w wieku od 6 do 36 miesięcy do żłobka zlokalizowanego przy ul. Zwycięstwa 12 w Będzinie

2. Szczegółowy opis zamówienia:



                  

Lp. Ilość Nazwa towaru

1 3 zestawy Kręgle - Zestaw 9 kolorowych kręgli z dołączonymi 2 piłeczkami w stojaku wraz z uchwytem

2 1 szt. Mini  trampolina  -  Trampolina  składana  z  uchwytem  dla  dzieci.  o  średnicy  około  100  cm

maksymalne obciążenie do 60 kg

3 1 szt. Dysk  sensoryczny  miękki -  dwustronny,  do  ćwiczeń  równowagi,  śr.  33  cm  ,   maksymalne

obciążenie 225 kg

4 1 szt. Bujak  – o  stabilnej  i  bezpiecznej  konstrukcji,  do  odpoczynku  

i rehabilitacji, wym. 77 (+13) x 30 x 54 cm. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV 

5 1 szt. Materac 3 częściowy - obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania

w czystości. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. 

6 1  zestaw Kamienie sensoryczne - Okrągłe dyski sensoryczne 

z wypustkami, o wym. 8 x 16 cm 4 szt. różnokolorowe.

7 1 szt. Mata piankowa – w rozmiarach 1,5 m x 1,5 m jako mata do zabawy i odpoczynku.

8 1 szt Płachta animacyjna (chusta Klanzy)  - płachta animacyjna  i  edukacyjna  Spadochron  – 2,5 m,

materiał: poliester, liczba uchwytów: od 24, średnica otworu:, praktyczny kolorowy pokrowiec

9 16 szt Chustki do tańca -  Materiał: szal żonglerski składa się z miękkiego i przyjaznego dla skóry 

materiału szyfonowego.  Wymiary: 66x66 cm , kwadratowy kształt,12 kolorów.

10 48 szt Woreczki do ćwiczeń - Woreczki wypełnione są grochem. Wymiary: 11x11 cm, waga: 100 gram

11 4 zestawy Obręcze  -  Obręcze  gimnastyczne  dla  dzieci  do ćwiczeń i  rehabilitacji,   śr.  44 cm, 4 sztuki  w

zestawie.

12 4 zestawy Wstążka do ćwiczeń gimnastycznych- 6 sztuk w 6 kolorach,

 długość wstążki 0,9 m,

 długość kijka 23 cm.

13 1  szt Fakturowy tor  przeszkód-  6  o różnych  fakturach,  do ćwiczeń  ruchowych  i  rehabilitacyjnych,

wykonany ze sklejki wraz z podstawami wykonanymi z drewna, dostosowane wymiarem do torów

fakturowych. Mogą być ustawiane w pionie i w poziomie., 6 łączników toru.

14 1 szt LINA-  wykonana z mocnego i wytrzymałego sznura z osłonką poliestrową, 15 m długości.

15 6 szt Piłki do rytmiki-gumowe piłki o średnicy 17cm, kolor losowy.



                  

16 1 zestaw Fakturowe kwadraty zestaw rozszerzony- 6szt. z różnymi wypełnieniami, z pokryciem z tkaniny

bawełnianej,  podszyte  antypoślizgową  gumą, rożne  wypełnienia:  np.  miękkie  piłeczki,  długie

futerko, krótkie futerko, groch, folia, chropowata guma, wym. elem. 40 x 40 cm. 

17 1 zestaw Fakturowe  kwadraty  zestaw  podstawowy-  3  szt.  z  różnymi  wypełnieniami,  z  pokryciem  z

tkaniny  bawełnianej,  podszyte  antypoślizgową  gumą,  wypełnienia  i  pokrycia:  piłeczki

pingpongowe, skaden, trawa, wym. elem. 40 x 40 cm 

18 1 szt Sensoryczna gąsienica- Elementy łączą się ze sobą w różny sposób (rzepy, napy, sznurowanie), z

wypełnieniem z miękkiej pianki, koraliki, szeleszcząca folia itp. wym. 41 x 172 cm 

19 20 szt Zestaw sensorycznych piłek- gumowe piłki o różnej strukturze i powierzchni, śr. od 4 do 7,5 cm 

20 1 szt Kostka manipulacyjna 30x30x30 cm- wyposażona w elementy do podstawowej nauki zapinania,

odpinania itp.  Posiada na swoich ściankach guziczki,  napy,  klamerki,  sznurówki,  rzepy i suwak.

Wykonana z pianki i pokryta odporną na ścieranie skórą ekologiczną. Wyrób nie zawiera ftalanów 

21 3 opakowania Koraliki do nawlekania- Drewniane koraliki do nawlekania, przekładania, sortowania, liczenia i

turlania, pokryte nietoksyczną farbą. MATERIAŁ - DREWNO 

22 3 szt Mozaika do układania z napami-56 nap w 4 pastelowych kolorach o śr. 3,5, podstawa o wym.

31,5  x  21,5  cm

w zestawie 12 kart z zadaniami (10 z obrazkami, 2 z mozaikami) 

23 1 komplet Dyski  z  fakturami- mają  różne  faktury  i  kolory,  5  małych  

i 5 dużych dysków w różnych kolorach śr. 27 cm i 11 cm , wykonanych z gumy. 

24 2 komplety Puszki dźwiękowe- puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków, 8 szt. puszek o wym.

6 x 6 x 4 cm, podstawa o wym. 30 x 16 x 2 cm 

25 3 zestawy Bum bum rurki-Zestaw diatoniczny zawiera 8 Rurek wytworzonych z wysokiej jakości plastiku o

długościach od 30 do 62 cm 

26 2 zestaw Bum bum dzwoneczki naciskane- zestaw diatoniczny  składa się z 8 dzwonków. Dzwonki mają

trzy stopki, które zawsze dopasują się do powierzchni, na której stoją. 

27 2 zestaw Bum bum dzwoneczki z rączką - Zestaw 8 dzwonków z rączką.

28 2 zestaw Dzwonki na tubach diatoniczne- Zestaw 13 dzwonków na tubach  o dźwiękach: A, B/H, C', D', E',

F', G', A', B/H', C'', D'', E", F". 13 pałeczek w zestawie i pokrowiec.

29 3 zestawy Instrumenty  muzyczne  w  torbie-  zestaw  instrumentów  edukacyjnych  dla  dzieci  w  wieku

szkolnym i przedszkolnym w torbie z kieszeniami, z tkaniny,  zamykana na zamek.  Po otwarciu

może być zawieszana. wym. torby po zamknięciu 40 x 40 cm waga: 3,50 kg. 

https://www.gitaraibas.pl/dzwonki-cymbalki-szkolne


                  
3. Zapytanie  ofertowe  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  zostało  upublicznione  na  stronie

internetowej Baza Konkurencyjności. 

4. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Do oceny i porównania ofert miały być brane było po uwagę kryteria: cena brutto w PLN: 100%

Preferowana była jak najniższa cena.
Oferty miały być oceniane unktowo 0-100 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad:

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie

5. Zestawienie ofert i ocena:

Lp Nazwa firmy Data wpływu Cena brutto w

PLN

Ilość punktów

1 Moje Bambino Sp.z.o.o.
Sp.k., ul. Graniczna 46,

93-428 Łódź

03.02.2021 r.

godz. 15:09

9.664,90 zł 91

2 Sabotaż Szymon
Ziębiński, u. Jedności 87,

42-504 Będzin

03.02.2021 r.

godz. 22:24

9.710,00 zł 90

3 PHU BAJTEL
Krystyna Niklewicz, ul.

Rybnicka 29, 47-400
Racibórz

03.02.2021 r.

godz. 13:30

8.818,00 zł  100

6. Oferty odrzucone:

BRAK odrzuconych ofert.

7. Wynik postępowania: 

Do realizacji zamówienia wybrano następującego oferenta:

PHU BAJTEL Krystyna Niklewicz, ul. Rybnicka 29, 47-400 Racibórz

z uwagi na fakt, iż jego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów po obliczeniu punktacji za oceniane kryterium

(cena). 

 

podpis Zamawiającego


