
 
Załącznik Nr 1 

do Zapytania ofertowego  
ZOK.042.1.10.2021 z dnia 29.11.2021 r. 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

do Zapytania ofertowego Nr ZOK.042.1.10.2021 z dnia 29.11.2021 r. na zakup usługi 
zaprojektowania i wykonania artystycznej dekoracji ściennej po 2 ściany w dwóch salach 
dydaktycznych i na dwóch korytarzach w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Żubra Pompika w Hajnówce 
 

I. Informacje ogólne: 
1. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia tj. 

Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, 
przy ul. Rzecznej 3, 17-200 Hajnówka przed złożeniem oferty, celem uzyskania 
wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych 
do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić 
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z dyrektorem placówki pod numerem telefonu: 856843505. 

2. Przedstawiona oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty wykonania zamówienia, 
w tym m.in. farby oraz sprzęt do realizacji. 

3. Szczegółowe ustalenia podczas realizacji pomiędzy dyrektorem placówki, a 
Wykonawcą muszą zostać utrwalone w formie pisemnej  i podpisane przez 
wykonawcę, dyrektora placówki oraz zamawiającego (lub osobę wskazaną przez 
zamawiającego) pod rygorem nieważności. Szczegóły ustalane z wykonawcą nie 
mogą zmieniać zakresu prac opisanego poniżej i nie wpływają na zaproponowaną 
cenę. 

4. Z uwagi na estetykę projektów graficznych Wykonawca dopuszcza zmiany 
wymiarów poszczególnych malowanych powierzchni przy zachowaniu łącznych 
końcowych wymiarów określonych w zamówieniu. 

5. Wykonawca przed przystąpieniem do malowania ścian musi przedstawić 
ostateczną wersję projektu (każdy projekt należy własnoręcznie podpisać) i uzyskać 
akceptację w formie adnotacji na projektach, podpisaną przez dyrektora placówki 
oraz zamawiającego (lub osobę wskazaną przez zamawiającego). 

6. Wykonawca podczas wykonania zamówienia zabezpieczy wyposażenie sal i 
korytarzy, nawierzchnię (m.in. podłogi, parapety, meble) celem uniknięcia 
uszkodzenia i zabrudzeń wyposażenia. Po zakończeniu prac stan sal oraz korytarzy 
musi powrócić do stanu poprzedniego. 

7. Materiały pochodzenia chemicznego: barwniki i inne mogą być stosowane na 
podstawie pozytywnego atestu jednostki uprawnionej w tym zakresie. 

 
II.Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie usługi, jak niżej: 
 

Nazwa usługi Zakres prac Liczba projektów 

Sale 
dydaktyczno – 
wychowawcze 
(2 sale) 

1. Wykonanie projektu graficznego (w kolorze) do 
dwóch sal dydaktyczno – wychowawczych jak niżej: 
a) Ściana Nr 1: Projekt powinien przedstawiać 

obraz końcowy pomalowania dwóch ścian 
ustawionych względem siebie pod kątem 90 
stopni. Projkekt każdej ze ścian powinien mieć 

projekty aranżacji 2 
sal, po 2 ściany w 

każdej sali 



co najmniej 1,5 metra szerokości i 2,5 metra 
wysokości. Miejsce wzdłuż tych ścian 
wykorzystywane jest jako kącik zabaw dzieci. 
Projekt powinien nawiązywać motywem do 
scenerii leśnej i zawierać postaci zwierząt 
przedstawionych w serii książek dla dzieci „Żubr 
Pompik” autorstwa Tomasza Samojlika. 

b) Ściana Nr 2: Projekt powinien przedstawiać 
obraz końcowy pomalowania dwóch ścian 
ustawionych względem siebie pod kątem 90 
stopni. Projkekt każdej ze ścian powinien mieć 
co najmniej 2 m szerokości i 2,0 m wysokości. 
Miejsce wzdłuż tych ścian wykorzystywane jest 
jako kącik zabaw dzieci. Projekt powinien 
nawiązywać motywem do scenerii leśnej i 
zawierać postaci zwierząt przedstawionych w 
serii książek dla dzieci „Żubr Pompik” autorstwa 
Tomasza Samojlika. 

2. Malowanie artystyczne 2 sal dydaktyczno – 
wychowawczych (po dwie ściany w każdej Sali) 
zgodnie z projektem.  

 

Korytarz 
(2 korytarze) 

1. Wykonanie projektu graficznego (w kolorze) do 
dwóch korytarzy. Projekt powinien przedstawiać 
obraz końcowy pomalowania dwóch ścian 
ustawionych względem siebie równolegle. Projkekt 
każdej ze ścian powinien mieć co najmniej 3,0 m 
szerokości i 2,0 m wysokości. Projekt powinien 
nawiązywać motywem do scenerii leśnej izawierać  
postaci zwierząt przedstawionych w serii książek 
dla dzieci „Żubr Pompik” autorstwa Tomasza 
Samojlika. 

2. Malowanie artystyczne 2 korytarzy (1 na parterze 
oraz 1 na piętrze), po dwie ściany na każdym 
korytarzu, zgodnie z przedstwionym projektem.  

projekty aranżacji 2 
korytarzy, po 2 ściany 
na każdym korytarzu 
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