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- zdrowszy krggosfup naszych dzieci!

Szkola Podstawowaw 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie
ul.1 Maja 66174
21-100 Lubartow

(adres, nr dzialki)

Podstcny<n+,e dane zglaszaiqceRo proie

kt:

Imig i nant,isko:

Adres zanrieszkania:

ilmail

Nr telefonu:

I

Opis pro.jekru:
(czego dotyczl,proieh, szacowane koszty gtdwne zalotenia i dzialania, ktore bgdq pod,iqte do jego realizctcji, cele

projedu, adresaci projeHu

itp.)

w zakresie BIIP w szkolach
wprowadza obowi4zek zapewnienia uczniom miejsca na przechowywanie podrgcznik6w
romnqz.ania te powinny byty by6 wprowadzone juz w pierwszym kwartale 2Ol9 r.
Celem obecnego projektu jest znalezienia najbardziej optymalnego rozwiqzania w SP3 im.
Piotra Firleja w Lubartowie w zakresie zapewnienia uczniom szafek w szkole poprzez

Nowe rozporuqdzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

-

wykorzystanie $rodk6w budzetu obywatelskiego. Szkola ta jest najwigksza szkota
podstawowa w mie6cie, liczqca 1123 uczni6w, co sprawia, ze trudniej jest zabezpieczyc
wiasnos6 dzieci, zapewnii prywatnosi i komfort w szatniach szkolnych.
Celem projektu jest r6wnie2 dbalo66
p6w dzieci,

o zdrowie uczni6rv i

zapobieganiu nadmiernemu

pr zeci1Zeniu krggo sfu

Kolejnym celem projektu jest zmiana zwyczaj6w uczni6w, rodzic6w oraz navczycieli
zwiqzana z codzienn4 organizacj ar iycia w szkole.
KorzySci z r ealizacji proj ektu i wy znaczonyoh cel6w

1. Zmniejszenie ciglaru

2.

,')(

-,

:

zawarto6ci plecak6w u objgtej projektem grupy.
Szansa na zwigkszenie aktywnoSci fizycznej uczni6w, kt6rzy mogQ czgsciej chodzii
do szkoty i ze szkoty piechot4 (lzejsze plecaki)
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Uczniowie klas 0-V SP nr

3 im. Piotra Firleja w Lubartowie. L,Eczna liczba uozniow
wymienionych klas objgta projektem wynika 850 uczniow. Liczba uczniow wynil<a z rlanyoh
pozyskanych od dyrekcji szkoly.

Wybor takiej grupy docelowej warunkowany byl:

1. Ograniczeniami finansowymi budzetu obywatelskiego
2. Wybranie wszystkich szatni zlokalizowanych w jednym skrzydle szkoty.
kontynuacja dzialah w kolejnych latach
wyposazeni w indywidualne szafl<i szkolne.

tak,

Mo2liwa jest
aby wszyscy uczniowie zostali

Szacowane koszty:

- ok. 108, 00 zl na kazdego ucznia, co daje nam

108,00 zl x 850 uczniow: 91,455,8521
brutto. ZaLqcznikiem do wniosku jest oferta handlowa Nr 00/00029/AZI2OZO z 05.02.2020
firmy Locobox Sp. z o.o.
- szacowany koszt zawiera'. koszt zakupu szafek oraz transport do miejsca celowego
- pomieszczenia wyznaczone do zamontowania szafek spelniaj4 wymogi sanepidu i nie
wchodz4 w kolizjg komunikacyjn4
- montaZ szafek nie generuje dodatkowych koszt6w
D ziaLania

1.

2.
3,
4.
5.
6.
7.

p o dj

gte w czas i e r ealizacji proj ekt u :

Spotkanie z dyrekcj4, kt6ra wyrazila zgodg na zloienie wniosku o zakup szafek szkolnych
organizowanego przez rJrzqd Miasta
Lubart6w
Rozmowy i konsultacj e z rodzicami w celu wyboru najbardziej praktycznego modelu
szafek.
Badanie rynku oraz zlohenie zapytania ofertowego do firmy oferuj4cej szafki szkolne.
Konsultacj e z rodzicami w celu przedstawienia zasadno5ci zakupu szafek.
Zalup szafek i przekazanie ich w uzytkowanie szkole.
Montaz szafek
Przydzielenie szafek poszczeg6lnym uczniom objgtych projektem.

w ramach projektu budzetu obywatelskiego

Uzasadnienie projektu:
uzct

s

adnic

rozu'iqhe, konu bgdzie

sluAl. dlaczego

nalezt^ go

zrealizoy'ai itp

..)

Potrzeba realizacjiprojektu i jaki problem rozwi4ze:

Srednio plecak przecigtnego ucznia wuZy 7 kg lub wigcej, co moze prowadzid do wielu
dolegliwoSci przeci4leniowych, szczeg6lnie odcinka lgdfwiowo - piersiowego krggosfupa,
Przykladowo z badah przeprowadzonych przez olsztyriski sanepid w 20iO r w szkolach
podstawowych na grupie 3799 uczniow wynika, ze co prawda u ponad 43 procent dzieoi
plecaki szkolne nie sq. za cigZkie, jednak u ponad 42 procent uczniow tornistry s4 na granicy
dopuszczalnej wagi. Jedynie L4 procer:t dzieci ma przeladowane plecaki. (Zrodlo'.
lulp/,gazsurrl-s;.tyuh-a.pl/li-{0-tl-s-erezki:p,l-siak::.r-silgrora[:-cllir.*lassr,.lrtrrrl,
dostgp:
01.12.2018)
Mozemy zalozy6, ze sytuacja w lubartowskich szkolach jest podobna.

Komu bgdzie shrzyt?
- bezpo6rednim beneficjentem bgdE uczniou,ie kl. 0-V SP3 w Lubartowie
- podrednirn beneficjentem bgd4 rodzice uczni6w
Dlaczego mlezy go realizowad?

-

potrzeba instalacji szafek w szkotach jest systematycznie podnoszona przez rodzic6lv vve
wszystkich szkolach podstawowych w Lubartowie - przeszkod4 jest brak funduszy zar6wno
ze strony organu prowadz4cego lub Rady R.odzic6w na ten konkretny cel nawet, je6li jest to
lvym6g ministerialny
- projekt adresowany jest do licznej grupy bezpo6rednich beneficjent6w, jakim sq uczniowie
klas 0-v w SP3, w nastgpnych latach szafki bgd4 stuzyly kolejnym uczniom
- projekt gwarantuje rvidoczny trwaty re;zultat, jakim bgdzie odpowiednie dostosowanie
miejsc w szkolach oraz montai szafek
- projekt nie generuje dodatkowych koszt6r,v nxiqzanych z utrzymaniem rezultatow trwalych
w kolejnych latach
- projekt z latwoSciq mozna kontynuowa6 ra,kolejnym roku budzetowym, tak zeby obj4c nirn
jeszcze wigkszQliczbg uczniow, docelowo wszystkich uczni6w szkoty
po3rednim beneficjentem s4 r6wniez rodzice uczni6w
zdrowy krggosfup dzieci to
potencjalne uniknigcie problem6w ortopedycznych i kosztownych rehabilitacji
- lzeisze plecaki moge zachgcil wielu uczrri6w do chodzenia do i ze szko*y na piechotg
czgsto cigzki plecak jest argumentem dla rodzicow do podwozenia dzieci do szkoly
samochodem. W ten sposob promujemy zdrowe obyczaje - nawet kr6tki spacer do i ze szkoly
jest potrzebnq forma aktywnoSci fizycznej oraz okazjq do przebywania na Swiezym powietrzu
o kazdej porze roku. Mniejsza liczba rodzir;6w regularnie podwozqcych dzieci do szkoty to
r6wniez szansa na ,,rozladowanie" korkow pod szkoiami
godzinach porannych
i popotudniowych, jak r6wniez zwigkszenie bezpieczeristwa pieszyc[ ktorzy musza
manewrowac miedzy szybko parkuj4cymi i ruszaj?cymi samochodami
zamykane szafki
r6wniez wigksza gwarancja bezpieczefistwa mienia uczni6w
i_zmniejszenie ryzyka kradziely, czgsto k()saownych ubrafr czy przedmiot6w, do ktorych
dochodzi niekiedy w szatniach
- indywidualne szafki zkluczem to ksaaftowanie w ucaniach poczucia odpowiedzialno6ci
musz4 oni pamigtai o regularnym zamykaniu, jak r6wniez dbaniu o czystoS6 swojej szafki.
To r6wniez ksztattowanie u uczni6w umiejgtno6ci planowania swojej pracy - z czasem
uczniowie nauczq sig planowai, kt6re rzeczy warto zostawiac u, szkole tak, aby unikac
noszenia ciglarow, ale i nie utrudniad sobie pracy
- indywidualne szafki i mozliwo66 zostawiania podrgcznik6w w szkole to rowniez szansa na
wplywanie ,,na z\ryczaje nauczycieli" w stylu akcji ,,zadawaj z glow4" rodzice moga
miei szanse na dialog z nauczycielami o czgstotliwoSci zadawania prac domowych po kazdej
lekcji (a moze tylko raz w tyg.), tak, aby uczniowie mogli zostawia6 niektore podrgczniki

-

-

-

w

-

to

-

-

-

w szafl<ach.
- projekt to r6wniez szansa do promocji idei budzetu obywatelskiego wSrod szerokiego grona
beneficjentow, bez wzglgdu na ich zainteresowania kulturalne czy sportowe. Wymiar
praktyczny projektu moze przyczynic sig do postrzegania wydatkow budzetu na realne
i praktyczne cele, dedykowane duZej grupie odbiorcow.

Dodatkov,e

opiniowaniu projektu: kosztorys szaamkowlt, dolamtentacjg techniciltq, mapg lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia lub inne materialy:

L Zgoda dyrekcji

Szkoly Podstav,ov'ej nr 3 im Piotra Firleja w Lubartowie na zloienie
wniosku o zakup szafek szkolnych w ramach projektu budzetu obywatelskiego
organizowan ego przez U r zyd Miasta Lubart6w.
2. Zapytanie ofertowe z dn. 04.02.2020
3. Oferta handlowa Nr 00i00029/02/2020 z A5.02.2020 Firmy Locobox Sp. z o.o

2. Oiwiadczam,

ifaktycnym.

2e podane

Osu,iadczenia
w formularzu itfbrmacle sq zgodne z ahualnynr stanem prav,nynt

Data i podpis zglaszajqcego projeW:
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Szkola Podstawowa Nr

3

2l-100 Lubart6w, ul. l-go Maia66fl4

Lubartow, 03.02.2020

tel. 81 85$3&55, telJfax 81 E5$82-17

ZGODA

Dyrekcja Szkoly Podstawow'ej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie v,ryra2a:zgodq na
zloienie wniosku o zakup szafek sz:kolnych w ramach projektu lludzetu Obywatelskiego,
organizowanego przez Urzqd Miasta Lubartow. Projekt ten zostanie zlo2ony z inicjatywy
grupy radn

V-ce
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Nr 3
/,u bar t ow ie

,Szkoly Podstowowej
i m. P i

olry-lir

I ej

a
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Lubart6w

dnia.O 4.02.2020

Zaovtanie ofertowe

W zwiqTku z organizowanpprr?.ezUv4dMiasta Lubart6w BudZetem Obywatelskirn w
2020 r, grupa radnych tj. Teodor Czubaclci, BeataPasikowskaoraz Elzbieta Mizio , skladarny
zapytanie ofedgwg , celem kt6rego jest" Zakup szafek szkolnych tj.-. 8D h180cm - 1!12 sztulri.
oruz2D:hl8Ocm- 17 sztuk". Dla Szkolly Podstawowej nr 3 im.Piotra iFirleja w Lubartowie, ul. 1go Maja 66174.
Prosimy o podanie koszt6w zwiqz-anych z zakupem przedstawionych powy2ej szafek , z
uwzglEdnieniem ew. rabatu. Prosimy t<:2" o przedstawienie, jaki jest cza:s oczekiwania na zam6wionq
ofertE i mofliwoSi transportu pod wsku:any adres podany w zapytanru ofertowym.

:

.y przeslat vr lbrmie elekhonicznej na adres e-mail.

w razie pytan kontakt tel pod IID
Z powa2aniem.
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L(rcOBOX Sp. z o. o.
ul. 3 maja 2212c, 4U096 Katowice
NIP: 6793165270, Regon: 3694t8647
T: +48 33 485 51 88, F: +48 33 485 61 89
www.locobox.pl, E: biuro@locobox.pl

oFERTA HANDLOWA NR Oo/0lio.29 I O2l 2020
Datrl i miejsce wystawienia : O5.OZ2O2O, l(atowice

Pr4tgotowano dla:
Szkola Podstawowa nr 3lm.Piotra Firleja w Lubarblvie
ul. 1-90 Maja 66/74
21.100 LUBARTOW
NIP:
Szanowna Pani/Pan: Teodor Czubacki

.
l+'

l{aya

lGd
towaru

towaru

jm.

1 8001,0034. Szafka szkolna dla 8 uczni6w (BD) h=18(tcrn

001

IloSd

-

szafka slq^kowa 8-drzwiowa 4Kx2D (4 kdumny x 2 drzwiczek w kolumnie)

Cefla

WartoS6

neito
brutto

n€tto
brutto

679,15 Pt_N
835,35 PLN

69 273,30 PLN
85 206,16 PLN

Z3Vo

262,65 PLN
323,06 PLN

4 465,05 PUJ
5 492,01 PLN

23016

0,72 PLN
0,89 PLN

612,00 PLN
75476 PtN

L3Vo

1,OO PLN

4,00 PtN
4,92 PtX

102 23Vo
s.at

wymiary calkowite: 180x11449cm (WxSxi)
zamh na lducz w systemie lducza madr:r
do kaidego zamlca 2lduczyki, ryglowanie :t-punKowe
w ka2dej skytce drq2e( lx haczyk plastikowy na drqiku, 2x haczyk metalowy

na $ciance

- wenry,lacja nowoce$a (perforacja)
Kolor konstrukcji szary RAL 7035
Kolor drzwiczek do wyboru z naszej palety
2 8001.0031. Szafka d<dna dla 2 u<zni6w (2D) h=l80crrr
- szafka skytkowa 2-drzwiowa 1Kx2D (1 kolumna x 2 drzwiaek w kdumnie)
- wymiary calkowite: 18(X31,5x49cm (WxSxG)
- zamk na lducz w systemie lducza master
- do lo2dego zamlo 2 lduczyki, ryglowanie :l-punKowe
- w lo2dej skrytce drqiek, 1x haczyk plastilcowy na drqilu, 2x haczyk metalowy
na 6ciance

001

17
szt

- wen$acja nowoeesna (perforacja)
Kolor konstukcJi szary RAL 7035
Kolor draariczek do wyboru z nasej palely

850

3 8001.0098. Numerowanie szafek (nalepki)

002

-

nalepka foliowa 75x55mm z wyb-zymallrn nadrukem
zakes numeracji: od

_ do_

4 8001.0080. Klucz MASTER do zamk6w na klucz
- Kucz gl6wny otwieraiqcy wvystkie zanrki

003

5

5{t

4
s{t

I

Transport Usluga transportowa

s*
Suma n$tto
btuttor:

1,23 PLN
23Vo

0,00 PLN
0,00 PLN

0,00 Ptx
0,00 Pl.N
7438i4^35

Ptfi

91 455r8i PLN

Warunki doqtaw:
Transport: w zakresie dostawcy
Roztadunek i monta2 mebli w zakesie odbiorcy
Termin realizasji: 30 dni roboczydr

Warunki platno,4ci:
Paelew 100,00o/o po dostawie towaru. Termln platnogcl 7 dni.

Uwagi:

ZpowaZarierrr
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