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1

liczba

EFS w ramach

i ich status
Liczba osÓb

Stalus uczestnika

K

o

M

Bezrobotni

0

0

0

w tvm osobv dluootrwalebezrobotne

0

0

0

Osobv nieaktvwne zawodowo

72

69

141

rulym osoby uczące lub kszta|cącesię

72

69

14',1

Zatrudnlenl

0

0

0

rvtym rolnicy

0

0

0

/vlvm samozatrudnieni

0

0

0

rutvm zatrudnieniw mikroprzedsiebiorstwach
ł tym zatrudnieniw malychprzedsiębiorstwach

0

0

0

0

0

0

przedsiębiorstwach
iv IVmzatrudnieniw średnich
iv tvm zatrudnieniw dużvchprzedsiebiorstwach
rvtvm zatrudnieniw administraciipublicznei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rutym zatrudnieniw oroanizaciachpozarządowych

0

0

0

ogÓ|em

72

69

141

rvtvm osoby na|eżącedo mnieiszości
narodowvchi etnicznych

0

0

0

M lvm miqranci

0

0

0

rvtym osoby niepelnosprawne

0

0

n

ivtym osobv z terenÓwwieiskich

0

0

0

'rzedslęblorstwa ob|ętewsparcIem

Liczba

Vlikroprzedsiębiorstwa
V|aleprzedsiębiorstwa

0

przedsiębiorstwa
średnie
)uże przedsiębiorstwa

0
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3.3 Zadanla
1. PrzyporządkujposzczegÓlne zadania do danego celu szczegÓlowego, do ktÓrego osłągnięciaprzyczyni się realizacja danego zadania
2. opisz zadania podejmowanew projekcie,zgodnie z chronologiązadari wskazaną w budżeciei harmonogramiewłazz uzasadnieniem
3. opisz produkty,ktÓre będą wytworzonew ramach rea|izacjizada

Nr
1

Nazwa zadanla
Doposażeniei organizacjap|acÓw zabaw

SzczegÓlowy opIs zadan|a I produktÓw, ktÓre będą Wytworzone
w ramach lego realizacji

ce! szczegÓ|owy projektu

Zgodnie ze zdiagnozowanymiprob|emamioddzialÓw przedszkoInych
p|anowanedo objęcia wsparciem są następująceoddzial! przedszkolne:
-oddzial przedszkolnyw Szkole Podstawowejim. Armii Krajowejw
Skarszewie poptzez zakup I montażna |stniejącymnie w pelni
wyposażonymw zabawki odpowiednied|a dzieci 3 i 4 |etniep|acuzabaw w
- oddzial przedszko|nyw szko|e Podstawowejw Dębem zakupione zostanie
i zamonlowane wyposażeniena istniejącymjuż p|acÓw zabaw
- oddzialy przedszko|new Zespo|e SzkÓl w Russowie, oddzial przedszkoIny
w Flussowie
i oddzialprzedszkolnyw Kokaninie
Zakupioneizamontowanezostaniewyposażeniena istniejącychjuż,
wykonanychze środkÓwwlasnych placÓw zabaw:
-oddzial przedszkolnyw Sz.P. w Gollszewie
zakup i montażplacu zabaw kÓlko I krzyżyk
Dostawcy sprzętu zostaną wy|onieniw drodze przetargui roz|iczeni
|akturami. Produk|amibędzie 5 placÓw zabaw plzygotowanychdla dzieci
naJmlodszych. Ponadto zostanie ogrodzony plac zabaw dla oddzialu
przedszko|negow Russowie sąsiaduJącyz parkingiemi boiskiem d|a dzieci
gimnazjalnych.
Wskaźnik:Liczba oddzialÓw przedszko|nychk|Óre dokonaly zakupu
wyposazenia w ramach projekturaz na pÓl roku

stworzenie w 5 oddziałachprzedszko|nychw 4
szkolach podstawowychw okresie od 1I
sierpnia2014 rokudo 30 czerwca 2015 roku
warunkÓw.umoż|iwiających
objęcie
wychowaniemprzedszkolnymdzieci w wieku 34 |at poprzez zakup dodatkowegowyposażenia
dostosowanego do potrzeb i moż|iwośći
ww
grupydzieci

2

Doslosowaniepomieszcze

w oddziatach przedszkolnych Gminy Ze|azkÓw zostaną przeprowadzone
dzia|aniaumoż|iwiające
dostosowanie wyodrębnionejprzeslrzeni
przedszkolnejdo potrzeb dzleci mlodszych .
Stworzenie w 5 oddzialach przedszkolnych w 4
Wy|onieniw ramach przetarguwykonawcy i dostawcy sprzętu zoslaną
szkolach podslawowychw okresłeod 18
roz|iczeniza pomocą |aktur. W ramach projeklu|stniejącetoa|etywe
sierpnia2014 rokudo 30 czerwca 2015 roku
wszystkichoddziałachprzedszko|nychzostanązmodernizowanei
warunkÓwumoż|iwiających
objęcie
dostosowane do możliwości
dzieci m|odszychlak aby zachować higieniczne wychowaniemprzedszkolnymdzieci w wieku 3i przyiazne warunkikorzystaniaz nich . zostaną rÓwnieżzmodernizbwane4 4 |a|poprzez zakup doda|kowegowyposażenia
toaletydla persone|u,co rÓwnieżwptyniekorzystniena podniesieniejakości doslosowanegodo potrzebi moż|iwośći
ww
świadczonychusIug.
grupy dzieci
Wskaźnik:Liczba oddzialÓw przedszko|nychktÓre dokonaly zakupu
wyposażeniaw ramach projekturaz na pÓł roku

3

Wyposażenie

oddzialy przedszkolnenie są w pelni przygotowanedo przyjęciadzieci
mlodszych.
Zdiagnozowanopotrzebyw zakresie zakupu wyposażeniaw postaci sprzętu
do utrzymaniaczystości. Dotychczas persone|oddzialÓw przedszko|nychkorzystałze sprzętu szkÓl podstawowychco nie pozwa|a na podniesienie
standardu uslug świadczonychprzez oddzia|yprzedszko|ne'W ramach
programudo każdegoz 5 oddzialÓw przedszko|nychzos|aną zakupione
odkurzacze do dwÓch pra|kii do dwÓch froterki.
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Stworzenie w 5 oddzialach przedszkolnych w 4
szkolach podstawowychw okresie od I B
sierpnia2014 rokudo 30 czerwca 2015 roku
warunkÓw umoż|iwia|ących
objęcie
wychowaniemprzedszkolnymdzieci w wieku S4 |at poprzez zakup dodatkowegowyposażenia
doslosowanego do polrzeb imoż|iwośći
ww
grupy dzieci

W ramachdostosowaniakuchnido wydawaniaposilkÓwzostaniezakupione
wyposażeniedo 3 oddzia|Ów przedszkolnych. Kuchnie zoslaną
doposażonew zmywarki,|odÓwki,kuchnie gazowe , naczynia 'sztućce,
termosy ,zestawyprzyborÓw kuchennych .
3. Doposażeniepomieszcze
Diagnozaslanu obecnegowykazala,żejeżelichodzio meb|e- jest ich zbyl
ma|o,są zbyt wysokie jak na potrzeby dzieci m|odszych,wie|edo życzenia
pozostawiaich estetyka .
Wobec powyższegodo wszystk|ch5 oddzialÓw przedszko|nychzastaną
zakupione nowe meble ( stoly , ławki, szafki , regaly , dywany' tab|ico'
elementyedukacyjno-dekoracyjne,wieszaki , parawany , skrzynie na
zabawki m itp.).
Produktemprogramubędzie przygotowaniepomieszcze d|a potrzebdzieci
w oddzialach przedszkolnych,stworzenie Wzyiaznej,bezpiecznejalmosfery
w 5 oddzialach przedszkolnych .
Zakup wyposażeniawypoczynkowego.
Żaden z oddzialÓw przedszko|nychnie posiada stosownego wyposażenia
by zapewnićmalymdzieciommiejscewyciszeniaiwypoczynku.
Dokonanie zakupÓw w tym zakresie pozwo|ina wyposażenie5 oddzia|Ów
przedszkolnychw mebelkiwypoczynkowe.
Zakup meb|ido wyposażeniaszatni i innych pomieszcze gospodarczych
Zakup szafek szatniowychdla dzieci pozwoli na zapewnienie im miejsc na
przechowywanieodzieżyzmiennej , w|erzchnieji obuwia . W ten sposÓb
doposażonezostaną 4 oddzia|yprzedszko|ne.
Wszystkie 5 oddzia|Ówprzedszko|nychWymagawyposażeniaich w nowe
i
zabawki i pomoce dydaktycznedostosowanedo poziomu umiejętności
potrzeb edukacyjnychdzieci 3 i 4 letnich . Zakup art. plastycznych
niezbędnychdo pracy w 1 grupie przedszkolneJ' zakup pomocy
dydaktycznychpotrzebnychdo pracy w 1 grupie przedszkolnejoraz art.
zapewniającychbezpieczne warunki opieki nad dziećmi zoslanie
zrea|izowanyd|a wszystkich 5 oddzialÓw przedszko|nych.
W związku z brakiemw oddziałachprzedszko|nychtab|icinteraktywnych'
komputerÓw,telewizorÓwodtwarzaczy , kserokopiarekrzulnikÓw zoslaną w
powyższesprzętyWyposażonewszystkie oddzialy przedszko|ne.
Wskaźnik:Liczba oddzialÓw przedszko|nychktÓre dokonaly zakupu
wyposażeniaw ramach projekturaz na pÓl roku
4

WSPÓŁPRAoA PoNADNARoDoWA
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zARzĄDzANlE PRoJEKTEM

Opis w punkcie3.7
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3.4 Ryzyko nleos|ągn|ęc|a za|oże projektu (dotyczy pro|ektÓw' ktÓrych wnloskowana

kwota do|inansowan|a jest rÓwna albo przekracza 2 m|n zł)

1. Zidentylikujsytuacje,ktÓrychwystąpienieutrudni|ubuniemoż|iwi
osiągnięciece|Ów szczegÓ|owychpro|ektuIubwskaźnikÓwpomiaruce|Ów
2. Wskaż sposÓb identyfikacjiwystąpieniatakiej sytuacji(zajściaryzyka)

3.5Oddzlalywanie projektu
1' opisz' w |aki sposÓb osiągn|ęciecelu g|Ównegoprojektuprzyczyni się do osiągnięciaoczekiwanych efektÓw rea|izacjiPriorytetuPo KL
2. opisz wartośćdodaną projektu

Oczekiwany elekt realizacii PO KL

opis wp|ywurea|izaciice|ug|Ównegoprojektui planowanychdo osiągnięc|aWlego ramachwskaźnikÓW
na
os|ągnlęcleoczeklwaneqoe|ekturea!|zac||
PrlorvtetuPo KL

)bjęcie W ramach Priorytetu2oT" dzieci w wieku 3-5
at uczestniczącychw rÓżnychformach edukacji
rrzedszkolnejna obszarachwiejskich.

Projektpoprzez doposazenie oddzia|Ów przedszkolnych działającychw szko|ach w Gminie Że|azkÓw, w ktÓrej są ty|ko
Jwa przedszko|a( jedno dwuoddzialowe, drugietrzyoddzia|owe
w tym oddzia|przedszko|ny) ktÓra ma jeden z
rajniższychwskaŹnikÓwupowszechnianiaedukacjiprzedszko|nejw wojewÓdztwiepodniesieich standardprzez co
Jostosujedo objęciaopiekąprzedszkolnądzieci w wieku 3-4 |atw ktÓrejto grupie'wskaŹnikjest najniższyi wynosi 48,73
,/"d|a 3 |atkÓw i 53,5%d|a 4 |atkÓw . Gmina Że|azkÓwjest Gminą wiejską co w efekcie przyczynisię do osiągnięcia
łskaŹnikaokreś|onego
w PoKL
Ą/artością
dodanąbędzieświadczenie
us|ugo wysokieiiakości,ktÓre bez środkÓwEFS nie moqlobvbvć wdrozone.

Potencjal l doświadczen|e projektodawcy
1. opisz doświadczenieprojektodawcy/parlnerÓww rea|izacjIpodanych przedsięwzięc/projektÓw
2. Przedstaw informacjepotwierdzającepotencjal|inansowyprojektodawcy/partnerÓw
do rea|izacjipro|ektu

imina ZelazkÓw posiada następującedoświadczenieurea|izacjiprzedsięwzięćedukacyjnychoraz wspÓlfinansowanychz funduszystruktura|nych
:
'ytul
projektu:,,RÓwnamyszanse dzieci k|as |-l||gm. Że|azkÓw,,
projektu:208 990,00PLN
Wartość
dofinansowania:
208 990,00 PLN
podpisaniaumowy:04.03.2011 r.

ramach projekIuzo|gan|fov/anodla wszyslk|chdfled k| | - ||lszkÓł podśrawowych
na telen|6Gmlny żg|azkÓY'zalęcla oraf dokonano zakupÓw pomocydydaklycznych
da||oY,9co.poavo||lo'Iavidou,aćrÓźJcow.do6|ępiedo6dukacJ|dŻ6cimi6szkającychwsi|wmisście.Podcfasroa|izacjizadan|afost
ZelazkÓw za 2O13roku wvnosi :22.493.723.40zl
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7 op|s sporobu zarządz'nle pio|.ktem
i. op|e' w |aklśposóbpńi.kl będŹ|ezażądzany(z uw20lę&'l.n|.mz...dy ównoó.| €fans kob|.tI mężcfyfn)
2. o''sz' ;ak|gzapl€cżo |.chn|cżnootaz ]a|(axadrazaangażcłvano
będął Ea||fack proFkIu(w5I€ż $oby/3|anov'b|*w ptol.kd. | |chn|dbędno lospotonclo)
3. ufasa&i| tyb& pafu.ńtv proj.kfu(6ż€|l dolyc2y)
.. opisz toĘ p€nn.rÓw (zadanh.za k|ófśoąołH'|alny będŹb r'źdy Ź p6 nófóY) |ub|nnyct helyfuc]|f''Ę.żManych w Prigkl (eż€|| dolycży)
5. opbz' wytonaó|. których zadań rca||fdanych w lamEch Pro|okfubędz|. ż|6cano|nnympodmiolom l ufa*dn|j z|ecan|6Ea|izaoi| zadań (w pnypadku' gdy {y|onanle zadań
Ioa||zof,anycń
w ra'nact Plol€ktl bedf|. f.6n. |mr'mpod.nlotom)
t ce|ufiDnnodng!pro|e|dul |€go Ucz66h|kół'l
6. ssz dz|.|aniq.jakb bedąpw.dfm

pro|ektuodpow|gdz|aln|
bi€ ż ący nadzór nad roal|Źacią
będądyl6k|oży{ m. |n usta|an|€ harmonogramu
l p|omoc|a, |n|ormowani€koordynatorao koniecznoścl
projektempowierzonebędzie koordynatorowi
projektu. Koordynatorembędzie KierownikReferatuochrony SrodowiskaGospodarkiGruntamii Loka|ami, oświaty

ury'sportu i zdrowia . Do zada koordynatorana|eżećĘdz|e n8dfÓ. nad reallzadąproioklu' blgżącsmonitorowan|e
systematycfiroścl
l e|eklywnośd
iggo rea|izaciioraz
promocjaza porucą slrcny |nl6me|owąGm|ry zg|azkÓw. Koodynatorbędziewykonywal$oje zadania n|eodpłatnlg
w ramad|obowiązkÓws|użbowyd|'
zada koordynalorana|ożym.|n.kooldynaciaroalizacjin dz|ala pro]ektuz umową. konlaktyoraz korospondoncja
z |P/|P2' nadzÓr I kontro|anad prawidłowym
em środkÓwfinansowychzwiązanychz dokonywanymizakupami , monitorowanieprawidlowegoprzebieguprojektu, sporządzeniewniosku o p|atność
i
|inansowych, ewidencjawydatkÓw , monitorowaniei ewa|uacjaprawidlowegoprzebiegu projektu, przygotowanieprojekturaportu koticowego .
iem projektubędziezajmowałasię księgowazatrudnionaw Gminie .
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IV.BUDżETPRoJEKTU
(ateqoria
l.1 Kosztv ooÓ|em (4.1.1 + 4.1.2)
l.1.1 Kosztv bezpośrednie
1.1.1.'lw tym stawki iednoslkowe
1.1.1.2w tvm kwolv rvczallowe

Zadan|e1: DoposażenleI oroan|zac|aplacÓw zabaw
Zadanie2: Doslosowanie oomleszcze
Zadan|e3: Wvposażen|e
IVspÓ|pracaponadnarodowa
|arz,ądąąn|ep rb|e kte m
il tym koszty personelu

l..|.2Kosztv pośrednie

!014
1.00zl
1.00zl
1.00zl
1.00zl

1015
116684'70 zł
116684.70zt

).00zl

14708.00 zt

).00zl
).00zl

)qÓ|em

116684.70zl
116684.70zl
).00 zf

).00zl

103584.00zl

14 7O8.OOzl
ł8'392.70z|
103584.00zl

1.00zl
1.00zl

).00zl

).00zl

).00zl

1.00zl

).00zl

).00 zl
).00zl
).00 zl

1.00zl

).00zl

18392.70zł

1.00zl
).00%
IOB755.00 zl

ako 7owar|ośc|proiektu oqÓ|em (4.1.414.1|

1.00zl
,.00 %
).00zl
).00%
1.00zl
t.00%

l.2 Wk|ad Własnv

).00zł

1.2.1w tvm wk|ad n|eo|en|eżnv
1.2.2w tym wklad prywatnv

),00 zl
1.00zl

),00zl
).00zl
).00zl

).00 zł
).00 zl
).00 zl

1.3Wnfoskowane doflnansowanle 14.1- 4.21

1.00zl

116684.70zł

t16 684,70zl

ozllczane ryczaltem
l.1.3 Cross.fInanc|no w kosztach oqÓ|em
ako 7owartośc|proIektuooÓ|em (4.1.3/4.1l

l.1.4 WspÓ|praca ponadnarodowa w kosztach ooÓ|em

t4.1O Yo

),00zl
).00%

).00 "/o

108755.00zl
14,10%
).00 zf
).00 o/o

l4.4 ośw|'dcz'm. |żmł' kwolv !' łwot.h| ż'w|er.|'Nn| v^T
|t.s xosa pr.yp"a"bcy na |Ódnelo uc'estnlh'

I
|-
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V. OSWIADCZENIE
że informacjezawańe w niniejszymwnioskusą zgodnez prawdą.

jak równiezz opłacaniem
podatków'
nieza|egaz uiszczaniem
którąreprezentuję
na
iadczam,ze instytucja
składek
izdrowotne,
FunduszPracy,Państwowy
FunduszRehabi|itacji
ieczeniespo.leczne
osób Niepełnosprawnych
na|eżności
wymaganychodrębnymipaepisami.

beneficjenta
W zakresieobjętymniniejszymwnioskiem.
iadczam,żejestemuprawnionydo reprezentowania

wykluczeniu,
którąreprezentuję
niepod|ega
o którymmowaWart.207ustawyz dnia27 sierpni
ze instytucja,
pub|icznych
(Dz.U. Nr 157,poz.1240,z póŹn.zm.).
r.o finansach
przepisami
prawawspó|notowego
i krajowego,
w tymdotyczącymi
, żeprojektjestzgodnyz właściwymi
publicznych
orazpomocypublicznej.
, Że zadania przewidzianedo realizacjii wydatkiprzewidzianedo poniesieniaw ramach projektunie są i
Un
wspó|finansowanez innychwspólnotowychinstrumentówfinansowych,W tym z innychfunduszy struktura|nych

zawariew niniejszymwnioskudotyczącepomocypub|icznej
w ządanejwysokości'
w tym
adczam,żeinformacje
pomocy,są zgodnez przepisamiustawyz dnia30 kwietnia2004r.
de minimis,o którąubiegasię beneficjent
pomocypub|icznej
(Dz.U. z 2007r. Nr 59' poz.404,z późn.zm')orazz pzepisami
iu w sprawach
dotyczących
programupomocowego.',

nie wyrażamzgodę na udostępnienieniniejszegownioskuinnym instytucjomoraz ekspertomdokonuj4cym
i oceny.

) DotyczywyłącznieprojeKówobjętychzasadamipomocypub|icznej'

wniosku:19.08.2014
do podejmowania
decyzjiwiążących
w stosunkudo beneficjenta..
i podpisosoby/óbuprawnionej/nych

jedyniew formiee|ektronicznej
za
obowią3ekopatrzeniawnioskupieczęciąi podpisemnie dotyczywnioskówskładanych

WersjaGeneratora:
8614-E004-8E14-8177
8.7 wersjapublikacji:
8.7.2
Sumakontrolna:
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OSWIADCZENIE PARTN ERA/OW PHOJEKTU
wnioskuo dofinansowanie;
w niniejszym
sięz informacjami
zawartymi
zapoznałemkam/iśmy
projektu
zawańymi
w niniejszym
zgodniez informacjami
wnioskuo dofinansowanie.
zobowią3uję/emy
siędo realizowania
jedyniew formiee|ektronicznej
za
obowią3ek
opatrzeniawnioskupieczęciąi podpisemnie dotyczywnioskówskładanych
administraciioublicznei(ePUAP) lub w

i nie
nie koaystałem/am
z pomocy
Regionalnego
ośrodka
EFS w
szkolenia,doradztwa
pomocyPunktuInformacyjnego
w
pomocypryWatnego
konsuhanta/płatnych
szkoleń'doradztwa
inne
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Szczegołowybudżetprojektu

Kategorla

Pomoc
publiczna
Cross-financing I pomoc
(T/N)
de
Stawka
minimis jednostkowa
fi/N)
ff/N)

2014
Zadanle
zlecone
ff/N)

l.m.

Llczba

Gena
lednost-

Łącznie

KoszTY oGÓŁEM (4.1)

0'00 zł

KOSZTY BEZPOSREDNIE (4.1.1)
Zadanie1 . Dooosażeniel orqan|zacla placÓw zabaw

0'00 zł

1. piaskownicaz przykrywkąoddzial
orzedszkolnvw Skarszewie
2. karuzeleoddzialprzedszkolnvw Skarszewie

0,00 zl

TAK

!lE

NIE

\IE

izl

0,00

0,00 zl

0,00 zl

IAK
TAK
TAK
rAK

!tE

NIE

NIE

0,00

0,00zl

0,00 zl

\IE

NIE

NIE

;zt
;zt

0,00

0,00zl

0,00 zl

\IE

NIE

0,00

0,00zl

NIE

NIE
NIE

;zt

!tE

szt

o,o0

0,00zl

0,00zl
0'00 zł

IAK

\IE

NIE

NIE

izt

0,00

0,00 zl

0,00zl

rAK

NIE

NIE

NIE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zf

TAK

NIE

NIE

!tE

szt

0,00

0'00 zł

0,00 zl

rAK
TAK

NIE

NIE

vtE

rzt

0,00

0,00zl

0,00 zl

NIE

NIE

{tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

NIE

NIE

{lE

szt

0,00

0,00zl

0,00zl

12.waqonikdo |okomotywaoddziałKokanin
TAK
13. buiakpies oddzialprzedszkolnyw Russowie TAK

NIE

NIE

{tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

NIE

!lE

!lE

rzt

0,00

0,00 zl

0,00zl

14. buiakslori oddzialprzedszkolnvw Russowie rAK
15. bujakkonikioddzialprzedszkolnyw
TAK
Russowie

NIE

NIE

!lE

szt

0,00

0,00zl

0,00 zl

NIE

NIE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0'00zł

16. buiakkonikioddzial Kokanin

TAK

NIE

NIE

!tE

3zt

17.piaskownica
oddzialprzedszkolny
w
Russowie

0,00

0,00zl

0,00zl

TAK

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

TAK
AK

NIE

!tE

!tE

szl

0,00

0,00zl

0,00zl

zestaw

0,00

0,00 zl

0,00zl

3. labirvntvoddzialprzedszkolnvw Skarszewie
4. buiakoies oddziałorzedszko|nvw Debem
5. buiaksloti oddziałprzedszko|nvw Debem
3. buiakkonikioddzialorzedszkolnvw Debem
7. HuśtawkaWagowaoddzia|przedszko|nyw
Debem
B. plac zabaw neo oddziałprzedszkolnyw
Debem
10. lokomotywaoddzialprzedszkolnyKokanin

11. wagonikdo lokomotywaoddzialprzedszkolny
TAK
w Russowie

18. piaskownicaoddzialKokanin

NIE

IE
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9. zestrW imontaż placu zabaw KÓ|ko i krzyżyk
20. buiakkonikioddziasłprzedszkolnvGoliszew
Zadanie 2 - Dostosowanie nomleszczeri
21. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
poprzez zakup i montaż:pÓleczkana 20

rAK

NIE

!IE

!tE

rzt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

0'00zł
TAK

NIE

!tE

\IE

;zt

0,00

0'00 zł

0.00 zl

22. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
poprzez zakup i montaż:Nak|adka
sedesowa
hipciooddziałprzedszko|nvw Skarszewie

NIE

!tE

\IE

NIE

lzt

0,00

0,00zl

0,00 zl

23.Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzezzakup i montaż:nocnik
Hipciooddzia|
:rzedszkolnvw Skarszewie

NIE

!tE

NIE

NIE

3zt

0,00

0,00 zf

0,00zl

!tE

NIE

NIE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

!tE

NIE

vtE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

\IE

NIE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

\IE

NIE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

!lE

NIE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

NIE

!tE

NIE

{tE

szl

0,00

0'00 zł

0,00 zl

TAK

!lE

NIE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

TAK

\ilE

NIE

!tE

zeslaw

0,00

0,00 zl

0,00zl

NlE

IE

szl

0,00

0,00 zl

0,00 zl

! 4EUDZNVII

24.Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i montaż:Podestoddział
NIE
:rzedszkolnvw Skarszewie
25.Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i montaż:podnÓżek
NIE
oddzia|
rrzedszkolnv w Skarszewie
26. Dostosowanietoalet do potrzeb dzieci
)oprzez zakup i montaż:umywalkabia|a oddzia| TAK
rrzedszkolnv w Skarszewie
27. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i montaż:lustrooddzia|
NIE
rrzedszkolnvw Skarszewie
28.Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i montaż:dozownikmydla oddział N I E
rrzedszkolnvw Skarszewie
29.Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzezzakup i montaż:dozownik
na ręczniki
JilprEruwe

uuuztat

pl

30.Dostosowanietoaletdo potrzebdzlecl
)oprzez zakup i montaż:podgrzewaczwody
rddzial przedszkolnyw Skarszewie
31.Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakup i montaż:zestaw umywa|kabateria syfon
suszarkaelektrycznaoddzialprzedszkolnyw
Skarszewie
. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
kup i montaż:lustro60x60 oddział

NIE
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'rzedszkolnyw Skarszewie
33. Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakup i montaż:zeslaw wc oddzia|przedszko|ny rAK
w Skarszewie
34. Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
IAK
zakup i montaż:Podgrzewaczwody oddział
orzedszkolnvw Skarszewie
35. Modernizaojatoaletdla personelupoprzez
NIE
zakupi montaż:Podajnikna myd|ooddział
przedszkolnvw Skarszewie
16.Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i montaż:pÓ|kina kubeczki oddzia| rAK
rrzedszkolnvw Debem
37.Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzezzakup i montaż:wieszaki
do ręcznikÓw ! t E
rddziałorzedszko|nvw Debem
lB. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
I-AK
)oprzez zakup i montaż:podgrzewaczwody
ildzial przedszkolnvw Debem
39. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i montaż:lustrooddzia|
rrzedszkolnvw Debem
40. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
poprzez zakup i montaż:mieszaczwody oddzia|
przedszkolnvw Debem

NIE

NIE

!tE

zestaw

0,00

0,00zl

0,00zl

NIE

NIE

{tE

;zt

0,00

0'00 zł

0,00 zl

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0,00zl

0,00zl

NIE

\IE

!lE

szt

0,00

0,00 zl

0'00 zł

!tE

\IE

\IE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

\IE

\IE

\IE

szl

0,00

0,00zl

0,00zl

!tE

!tE

NIE

\IE

szt

0,00

0'00 zł

0'00 zł

TAK

\IE

NIE

\IE

;zt

0,00

0,00zl

0,00 zl

\IE

NIE

NIE

)zt

0,00

0,00zl

0'00zł

\IE

NIE

NIE

;zt

0,00

0'00 zł

0'00 zł

41. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
coprzezzakup i montaż:nakladka
sesesowa
!tE
cddziałprzedszko|nvw Debem
ł2. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzezzakup i montaż:podest
dziecięcyoddzia| \ltE
crzedszkolnvw Debem
43. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i monlaż:umywa|ki
oddzia|
crzedszkolnyw Russowie

TAK

\IE

NIE

NIE

szt

0,00

0'00 zł

0,00zl

44. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
poprzez zakup i montaż:umywa|ki
oddzia|
Kokanin

TAK

!lE

NIE

NIE

izl

0,00

0,00 zl

0,00zl

45. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzezzakup i montaż:pÓ|ki
pod
rubeczkioddzialprzedszkolnvw Russowie

TAK

\IE

NIE

NIE

,szl

0,00

0,00zl

0,00zl
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{6. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
pod kubeczki
)oprzezzakup i montaż:pÓlki
rddzialKokanin
t7. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
oddział
)oprzezzakup i montaż:|ustro
rrzedszkolnvw Russowie

TAK

NIE

NIE

NIE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

NIE

\ilE

NIE

NIE

szt

0,00

0.00 zl

0,00 zl

!lE

NIE

!tE

!tE

rzt

0,00

0,00zl

0,00zl

\IE

NIE

\IE

!tE

szt

0,00

0ł00z|

0'00 zł

NIE

{tE

\IE

NIE

rzt

0,00

0,00zl

0,00zl

IAK

!lE

\IE

NIE

,szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

TAK

\llE

NIE

'llE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

\IE

NIE

!lE

,szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

\ilE

NIE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

NIE

NIE

!tE

.szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

\IE

NIE

\IE

\IE

;zt

0,00

0,00 zl

0,00zl

NIE

NIE

\IE

NIE

,szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

58.Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
NIE
rakupi montaż:dozownikmvdlaoddziałKokanin

NIE

NIE

NIE

rzt

0,00

0,00zl

0,00 zl

59.Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
akup i montaż:podajnikręcznikÓwoddzial
rrzedszkolnvw Russowie

NIE

NIE

NIE

NIE

,szl

0,00

0'00 zł

0,00 zl

i0. Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakupi montaż:podajnikręcznikÓwoddział
(okanin

NIE

NIE

NIE

NIE

szl

0,00

0,00 zl

0,00 zl

48. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
Do)rzez zakup i monlażJustrooddziałKokanin
49. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
poprzez zakup i montaż:dozownikmyd|aoddział
przedszkolnyw Russowie
50. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
poprzezzakup i montaż:dozownikmydłaoddzia|
Kokanin
il . Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakupi montaż:miskiustepoweoddzia|
rrzedszkolnvw Russowie
52.Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakupI montaż:miskiustepoweoddzia|Kokanin

53. Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakup i montaż:umywa|ki
oddzia|przedszkolny TAK
w Russowie
54. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
TAK
oddzia|Kokanin
zakup i montaż:umvwa|ki
55. Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
przedszko|nyw
zakup i montaż:|ustraoddzia|
\IE
Russowie
56. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
zakupi montaż:|ustrooddzia|Kokanin
j7. Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakupi montaż:dozownikmydłaoddzia|
rrzedszkolnvw Russowie
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61. Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
zakup i montaż:sza|ka|azienkowaoddział
przedszkolnvw Russowie
32. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
uakupi montaż:szafkalazienkowaoddział
(okanin
i3. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzez zakup i montaż:podestoddział
:rzedszkolnvw Goliszewie
i4. Dostosowanietoaletdo potrzebdzieci
)oprzezzakup i montaż:sedes
d|adzieci oddzia|
rrzedszkolnyw Goliszewie
i5. Dostosowanietoalet do potrzebdzieci
)oprzezzakup i montaż:Iustro
oddzia|
:rzedszkolnvw Goliszewie
36.Modernizacjatoaletdla personelupoprzez
uakupi montaż:sedesoddzia|przedszko|nyw
3oliszewie
i7. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
lakup i montaż:umywa|kaoddzia|przedszko|ny
rvGoliszewie
iB. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
zakupi montaż:boj|erdo wody oddzia|
:rzedszkolnvw Goliszewie
i9. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
rakupi montaż:lustrooddzia|przedszko|nyw
3oliszewie
70. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
zakupi montaż:podajnikdo myd|aoddział
rrzedszkolnvw Goliszewie
71. Modernizacjatoalet dla personelu poprzez
zakupi montaż:suszarkado rąk oddzial
przedszkolnyw Goliszewie
Zadanie 3. Wyposażenle

TAK

NIE

!tE

{tE

,szt

0,00

0,00zl

0,00zl

TAK

NIE

\IE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

!tE

NIE

\IE

!lE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

IAK

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0'00zł

0,00zl

fAK

NIE

!tE

!tE

szl

0,00

0,00 zl

0,00 zl

rAK

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0,00zl

0,00 zl

IAK

NIE

!rE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

IAK

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0'00 zł

0,00zl

IAK

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00zl

!lE

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0,00zl

0,00zl

TAK

NIE

!tE

!tE

szt

0,00

0,00 zl

0,00 zl

72.Zakup wyposażeniado utrzymaniaczystości
w pomieszczeniach
:OdkurzaczKarcheroddziaf TAK
przedszkolnyw Skarszewie
73.Zakup wyposażeniado utrzymaniaczystości
w pomieszczeniach:pralka
Bosch oddzial
TAK
przedszkolnyw Skarszewie

0,00zl
NIE

NIE

{tE

szt

0,00

0,00zl

0,00 zl

NIE

NIE

NIE

szt

0,00

0'00 zł

0,00 zl
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