
Załącznik 
do Formularza ofertowego

KOSZTORYS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Sali Doświadczania Świata „Snoezelen” w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w tym elementów wykończeniowych i ujednolicających w/w Salę oraz

zapewniających równomierne, w pełni sterowalne oświetlenie 

Oświadczam, że spełniam niżej określone wymagania ogólne:

1. Przed przystąpieniem do montażu wyposażenia skontaktujemy się z dyrektorem Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra
Pompika w Hajnówce celem ustalenia szczegółów montażu, który będzie zgodny z koncepcją wyposażenia Sali Doświadczania Świata
znajdującą się w placówce.

2. Wyposażenie jest dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym z niepełnosprawnościami.

3. Wyposażenie jest  bezpieczne,  funkcjonalne,  higieniczne,  łatwe w utrzymaniu czystości  i  wyróżnia się wysoką jakością  oraz spełnia
wymagania zawarte w obowiązujących normach (posiada wymagane certyfikaty i atesty).

4. Wyposażenie zawiera stabilne połączenia elementów i jest bezpieczne w obsłudze.

5. Połączenia konstrukcyjne wykluczają możliwość łatwego demontowania wyposażenia.

6. Końcówki elementów ruchomych są zaślepione, natomiast elementy, z którymi styka się dziecko, są pozbawione ostrych krawędzi.

7. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki materiały lakiernicze kleje tworzywa sztuczne okleiny i inne są stosowane na podstawie
pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie.

8. Płyty drewnopochodne odpowiadają klasie higieny E1 o obniżonej emisji formaldehydu.

9. Wyposażenie jest odporne na ścieranie, uderzenia, wodę i tłuszcz.

10. Zobowiązuję się załączyć przy dostawie przedmiotu zamówienia aktualne certyfikaty zgodności spełniające wymogi bezpieczeństwa,
ergonomii i gwarantujące wyposażenie dobrej jakości,wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.

11. Wyposażenie jest wykonane wyłącznie z certyfikowanych komponentów. Towary te są  oznakowane znakiem bezpieczeństwa CE oraz są
zgodne z wymaganiami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 186 ze zm.) i związanymi



rozporządzeniami Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę 93/42/EWG dot.  Wyrobów Medycznych.
Wyroby medyczne powinny spełniać następujące między innymi normy: PN-EN ISO 15223-1:2017-02, PN-EN 1041+A1:2013-12, PN-
EN ISO 14971:2012, PN-EN ISO 10993-1:2010, PN-EN 62366-1:2015-07.

12. Minimalny okres gwarancji, którym objęte są towary wynosi …...... lata (nie mniej niż 2 lata).

Informacje dodatkowe:

1. Przyjmuję do wiadomości, że opis towaru przedstawia tylko najistotniejsze cechy i elementy przedmiotu zamówienia pożądane przez
Zamawiającego i nie stanowi sugestii wyboru produktu danego producenta.  Ewentualne  znaki  towarowe  i  nazwy  produktów  służą
jedynie określeniu parametrów produktu, w każdym takim przypadku dopuszcza się możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

2. Przyjmuję  do  wiadomości,  że  wszystkie  podane  wymiary  są  wymiarami  sugerowanymi.  Wymiary  oferowanych  towarów  mogą
nieznacznie (+/-5 %) odbiegać od podanych w opisie.

3. Zobowiązuję  się,  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu  dostawy  z  Zamawiającym,  do  dostarczenia  na  własny  koszt  wyposażenia
(określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia), wniesienia ich do siedziby przedszkola, zmontowania i ustawienia w miejscu
wskazanym przez dyrektora placówki.

4. Oświadczam, że przedmiot umowy:

- jest dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

- jest fabrycznie nowy,

- jest nieużywany w pełni sprawny i gotowy do użycia,

- jest wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne i materiałowe,

- spełnia wymogi sanitarne, bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe,

- posiada wymagane certyfikaty i atesty,

- odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia.

5. Informuję, że wystawię fakturę z wyszczególnieniem poszczególnych pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.

.......................................................................
     (data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)
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1 Zestaw materiałów 
sufitowych

Delikatny  materiał  podwieszany  do  sufitu  ze  wstążkami  do  podwieszenia  we
właściwych miejscach tworzący efekt  obłoków (miejsce i  sposób podwieszenia
wymaga wcześniejszego uzgodnienia  z  dyrektorem placówki).  Dostosowany do
wymiaru pomieszczenia, łatwy do demontażu celem wyprania. Zestaw składający
się z 5 pasów o szerokości min1 m po 5,5 m długości każdy 

1 zestaw

2 Zestaw kotar na
okna 

Kotara materiałowa z grubego białego materiału, zasłaniająca okna, z szyną lub
haczykami do mocowania. Zestaw składa się z 2 kotar jak niżej:
1 szt: szer. 1,2 m dł. 3,3 m
1 szt: szer 2,34 m dł. 3,3 m 

1 zestaw

3 Zestaw materacy
ścienny 

zabezpieczający

Biały materac ścienny, na szerokość łóżka wodnego, w całości pokryty wysokiej
jakości,  w pełni zmywalną tkaniną PCV zabezpieczającą,  łatwą do dezynfekcji.
Zestaw składający się z 2 materacy o następujących wymiarach
1 szt.: 100 cm wysokości x szerokość zaproponowanego łóżka wodnego (poz. 6
niniejszej tabeli) x 5 cm grubości
1 szt.:  100 cm wysokości  x  długość zaproponowanego łóżka  wodnego (poz.  6
niniejszej tabeli) x 5 cm grubości

1 zestaw

4 Zestaw oświetlenia
LED 

Zestaw oświetlenia LED, w skład którego wchodzi 5mb taśmy led, zasilacz oraz
pilot z możliwością zmiany koloru i natężenia światła. 

1 zestaw



5 Zestaw z kulą 
lustrzaną 

Kula lustrzana o średnicy 20 cm z silnikiem o maksymalnym obrocie 1 na minutę,
źródło światła sterowane pilotem z pełną regulacją kolorów i ich natężenia.

1 zestaw

6 Łóżko wodne  
rdzeń  

Materac wodny o wymiarach 130 cm x 200 cm lub 140 cm x 220 cm, wanna,
osłona  oraz  rdzeń,  z  płynem konserwującym,  matą  grzewczą  oraz  pokrycie  na
łóżko  wodne  z  białego,  wysokiej  jakości  materiału  PCV  -  tkaniny  w  pełni
zmywalnej 

1 zestaw

7 Podstawa mu-
zyczna łóżka 

wodnego 

Podstawa  muzyczna  o  wymiarach  130  cm  x  200  cm  lub  140  cm  x  220  cm
(dostosowana do wymiaru i rodzaju zaproponowanego łóżka wodnego – poz.  6
niniejszej  tabeli)  z  4  wytwornikami  drgań  umieszczonymi  w  podstawie,
przylegającymi  bezpośrednio do materaca wodnego i  zestawem muzycznym,  w
tym wzmacniaczem dźwięku i szafką na sprzęt muzyczny. 

1 szt.

8 Mata wibracyjna  
do łóżka wodnego 

Mata wibrująca do łóżka wodnego, regulowana pilotem z co najmniej ośmioma
wytwornikami drgań, wymiar dopasowany do zaproponowanego łóżka wodnego
(poz. 6 niniejszej tabeli). 

1 szt.

9 Pokrycie na 
łóżko wodne 

Pokrycie na łóżko wodne z białego, wysokiej jakości materiału PCV - tkaniny w
pełni zmywalnej, dostosowane wymiarami do zaproponowanego łóżka wodnego
(poz. 6 niniejszej tabeli), sięgające do podłogi.

1 szt.

10 Płyn do łóżka 
wodnego

Płyn do konserwacji  łóżek wodnych o pojemności min.  750 ml (wymagany do
corocznej konserwacji łóżka).

1 szt.

11 Kurtyna 
światłowodów 

półokrągła wraz z
wyposażeniem  

Światłowody  200  cm  wiązek  o  długości  250  cm,  bezpieczne,  w  elastycznej
plastikowej  osłonce,  z  zaokrąglonymi  końcówkami,  ze  źródłem  światła
sterowanym  pilotem  z  możliwością  pełnej  regulacji  kolorów,  ich  natężenia  i
kilkoma programami przechodzenia, z pilotem typu „jajo”, dodatkowo półokrągły
grzebień do światłowodów o średnicy 130 cm.

1 zestaw

12 Stolik/ sześcian 
z podświetlanym 

blatem 

Stolik o wymiarach minimum 50 cm x 50 cm x 20 cm z podświetlanym blatem lub
kształtka sześcian z wysokim rantem (umożliwiającym podświetlenie wysypanego
materiału sypkiego lub płynnego), oświetlenie sterowane pilotem z możliwością
zmiany koloru i natężenia światła. 

1 szt.

Razem:

.......................................................................
(data oraz podpis i pieczęć Wykonawcy)


