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    Załącznik nr 3b do siwz 

...............................................                                

( pieczęć wykonawcy) 

 
KALKULACJA CENOWA dla części II 

 
Ja (My), niżej podpisany (ni) ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
...................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
...................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

 

„Zakup, dostawa i montaż uzupełniającego wyposażenia w ramach projektu „Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina”, 

w podziale na dwie części” 
 

składam(y) niniejszą Kalkulację cenową dla części II: 

Lp. Opis przedmiotu zamówienia  

Żłobek 
nr 3˙ 

 

 

Żłobek nr 
5˙ 

 

Żłobek 
nr  7˙ 

 

Razem: 

 

Wartość 
jednostkow

a 

 

Wartość 
ogółem 
brutto  

1	 Pojemnik	 5	 -	 -	 5	 	 	
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Wykonany	z	tworzywa	sztucznego	do	
przechowywania	różnego	rodzaju	
przedmiotów,	zabawek,	itp.	W	zestawie	
z	pokrywką	

Kolor	transparentny	

Wymiary:		

Szerokość:	około	40	cm	

Długość:	około	55	cm	

Wysokość:	około	30	cm	

Pojemność:	około	45	l	

	
2 Krzesło	

	

Bezpieczne,	stabilne	krzesło	wykonane	z	
wzmocnionego	tworzywa	
polipropylenowego	w	kolorze	białym	
(spełnia	wymogi	bezpieczeństwa,	
trwałości	i	stabilności	opisane	zgodnie	z	
normami	EN	16139	i	ANSI/BIFMA	x5.1.)	

wytrzymałość	do	:	110	kg	

Szerokość:	50	cm	

Głębokość:	46	cm	

Wysokość:	76	cm	

Szerokość	siedziska:	40	cm	

Głębokość	siedziska:	40	cm	

Wysokość	siedziska:	44	cm	

	

2	 4	 6	 12	 	 	
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3	 Bramka	zabezpieczająca	wyjście	
	
Metalowa	z	praktycznym		uchwytem,	z	
funkcją	podwójnego	ryglowania.	Montaż	
bez	konieczności	użycia	wiertarki,	na		
płaskich	i	okrągłych	powierzchniach	(do	
średnicy	8	cm),	łatwy	demontaż	(bez	
pozostawiania	śladów)	
•	wym.	68-76	x	81,5	cm		

2	 1	 2	 5	 	 	

4	 Zegar	ścienny	
	
Okrągły,	kolorowy,	może	być	z	
motywem	dziecięcym.	Wyraźne	cyfry	
godzin,	na	baterie.	

1	 1	 -	 2	 	 	

5	 Deska	do	prasowania	
	
Ze	zintegrowanym	przedłużaczem	

• Wymiary	blatu:	120x42	cm	
• Regulowana	wysokość,	antena	

podtrzymująca	przewód	żelazka	
	

1	 1	 1	 3	 	 	

6	 Woda	destylowana	(do	kolumny	
wodnej)	
	
	
woda	pozbawiona	metodą	destylacji	soli	
mineralnych	oraz	większości	innych	
substancji	ją	zanieczyszczających.	

W	pojemnikach	5	l	

	

16	 16	 16	 48	 	 	

7	 Wycieraczka		
	
Trwała	wycieraczka	o	uniwersalnym	
zastosowaniu.		
Kolor:		szary	
Wymiary:	120	x	80	cm	

2	 1	 1	 4	 	 	
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8	 Dzwonek	bezprzewodowy		

		
Przycisk	nie	wymagający	zasilania	-	
wymagany	minimalny	nacisk	350	g	
wytrzymujący	ponad	200	000	naciśnięć	

Dzwonek	zasilany	bezpośrednio	z	
gniazdka	elektrycznego	(110	–	250	V)	
Regulowana	głośność	dzwonka.	Do	
wyboru		dźwięki	dzwonka.	
Wodoszczelny	przycisk	dzwonkowy,	nie	
wymaga	instalacji	dzwonkowej	

Zasięg	w	terenie	otwartym	nie	mniej	niż		
100	m	

Zasięg	w	zabudowie	nie	mniej	niż	30	m	

Temperatura	pracy:	od	-20	°C	do	+50	°C	

Wymiary	dzwonka	(odbiornika)	(szer.)	
x	(wys.)	x	(głęb.)	w	mm:	83	x	83	x	21	(70	
z	wtyczką)	

• wymiary	przycisku	(nadajnika))	
(szer.)	x	(wys.)	x	(głęb.)	w	mm:	83	x	83	x	8	

• 2	lata	gwarancji	

1	 1	 1	 3	 	 	

9	 Jednorazowe	ochraniacze	wykonane	z	
polietylenu,	ze	ściągaczem.	#	rozmiar	
uniwersalny	#	dł.	po	rozciągnięciu:	41	
cm	#	kolor	niebieski	#	100	szt.	(50	par).	

3	 5	 8	 16	 	 	

10	 Zestaw	olejków	do	aromaterapii	

	

1	 1	 1	 3	 	 	
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Olejki	eteryczne		

Zestaw	:		6	szt.		

Pojemność		ok.	6-7	ml		
(proponowane	zapachy:		cytryna,	
pomarańcza,	świerk,	mięta,	lawenda,	
eukaliptus)	

11	 Biurko	–	na	wymiar	

	

Wymierzone	i	dopasowane	do	gabinetu	
dyrektora	

(w	kształcie	litery	L)	,	gdzie	dłuższy	blat	
ma	około	100	cm	a	krótszy	–	80	cm.	
Szerokość	biurka:		około	60	cm,	
wysokość	:	około	75	cm.	Od	frontu	–	
osłona	z	matalowej	płyty	perforowanej		

-	 1	 -	 1	 	 	

12	 Stolik	(do	szatni	personelu)	

Czteroosobowy,	prosty	stolik	z	płyty	
laminowanej	w	kolorze	białym.	

Wymiary:	80	x	80	x	75	cm	

-	 1	 1	 2	 	 	

13	 Szafa	na	dokumenty	

	

Metalowa	szafa	biurowa	wykonana	z	
blachy	w	kolorze	białym.	Wyposażone	w	
półki	przestawne	oraz	dwuskrzydłowe	
drzwi	z	zamkiem	cylindrycznym,	
wzmocnione	od	wewnątrz	metalowym	
profilem	zapewniającym	wysoką	
stabilność.	•	wym.	100	x	42	x	200	cm	

-	 1	 -	 1	 	 	

14	 Szafka	łazienkowa		

Szafka	3	drzwiowa,	z	płyty	laminowanej,	

1	 -	 -	 1	 	 	
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z	półkami	wewnątrz	

Wymiary	szafy:	

szerokość	-	1000	mm	

wysokość	-	2100	mm	

głębokość	-	400	mm	

RAZEM  

 

˙ Określenie placówki, do której będzie dostarczany produkt:: 
Żłobek nr 3 – Włościańska 3, Żłobek nr 5 – Kazimierza Królewicza 61,  Żłobek nr 7 – Podhalańska 1-3 

 
 
 
..............................., dn. ...............    ..................................................... 

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika 
wykonawców) 

 


