Kraków, dn. 24.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe w zakresie ZAKUPU WYPOSAŻENIE SAL PRZEDSZKOLNYCH w lokalu pod
przedszkole publiczne przy ul. Zbożowej 4 w Krakowie (30-002)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z przygotowaniem projektu „Utworzenie 45 nowych miejsc wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Karmelkowy Zakątek”
I.

Zamawiający:

Centrum Rodzinki Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-608)
przy ul. Por. Wąchały 7, gsm: 781336341, e: app@centrumrodzinki.pl

zaprasza do składania ofert, których przedmiotem jest zakup wyposażenie sal przedszkolnych do
lokalu usługowego, w którym funkcjonować będzie przedszkole publiczne. Lokal znajduje się w
Krakowie (30-002) przy ul. Zbożowej 4 i przekształcany będzie na przedszkole dla 45 dzieci w wieku
2,5 – 6 lat, w tym 1 sala oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą rozeznania rynku
określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”.
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.).
III.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych
i proceduralnych: Agnieszka Podziorna-Pochopień , tel. 781336341, email: app@centrumrodzinki.pl
IV.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37520000-9 Zabawki

39150000-8 Różne meble i wyposażenie
V.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia do realizacji:

Wykaz wyposażenie sal przedszkolnych objętych zapytaniem ofertowym:

LP

RODZAJ WYPOSAŻENIA

Szczegółowy
Opis
przedmiotu
zamówienia do realizacji

1

Stoliki

Stoliki z atestem i certyfikatem dot. 13 sztuk
Stosowania
w
placówkach
oświatowych,
z
regulowaną
wysokością, prostokątne, bezpieczne
krawędzie, odporne na detergenty

2

Krzesełka

Krzesełka z atestem i certyfikatem dot. 45 sztuk
Stosowania
w
placówkach
oświatowych, wykonane z tworzywa,
dostępne różne kolory i wysokości,
odporne na detergenty

3

Dywany

Dywany
z
krótkim
włosiem, 3 sztuki
antypoślizgowe,
jednobarwne,
niepalne, z atestem i certyfikatem dot.
Stosowania
w
placówkach
oświatowych, odporne na pranie
chemiczne

4

Regały otwarte niskie

Meble wykonane z płyty meblowej, 3 sztuki
bezpieczne krawędzie, w jasnym
kolorze (biały lub sosna), wysokość
max 100 cm

5

Regały otwarte wysokie

Meble wykonane z płyty meblowej, 3 sztuki
bezpieczne krawędzie, w jasnym
kolorze (biały lub sosna), wysokość
max 180 cm

6

Szafki zamykane (drzwiczki)

Meble wykonane z płyty meblowej, 6 sztuk
bezpieczne krawędzie, w jasnym
kolorze z kolorową aplikacją (biały lub
sosna), uchwyty kolorowe, bezpieczne
zawiasy

7

Regały z szufladami

Meble wykonane z płyty meblowej, 6 sztuk
bezpieczne krawędzie, w jasnym
kolorze z kolorową aplikacją (biały lub
sosna), uchwyty kolorowe, bezpieczne
zawiasy

ILOŚĆ*

8

Tablice magnetyczne

Tablice
o
właściwościach 3 sztuki
magnetycznych do przymontowania
na ścianie, białe, wymiary max 180 cm
x 120 cm

9

Tablice korkowe

Tablice wykonane z korka, do 3 sztuki
przymontowania na ścianie, białe,
wymiary max 180 cm x 120 cm

10

Osłony na kaloryfer

Osłony wykonane z płyty meblowej 8 sztuk
posiadającej atest PZH, wycięte w
kształcie płotków, kolor biały,
wykonane na wymiar na wszystkie
kaloryfery w salach dla dzieci oraz w
toaletach

11

Rolety okienne

Rolety okienne jednobarwne, w 15 sztuk
pastelowych kolorach, zmywalne, z
materiału
średniozaciemniającego,
odporne
na
promienie
UV,
montowane
w
prowadnicach
(maskujących lub na sznurkach)

12

Wyposażenie meblowe
(wieszaki/szafki + ławki)

13

Łóżeczka dziecięce/karimaty

Łóżeczka
w
formie
leżaków 30 sztuk
tekstylnych, możliwość dezynfekcji,
możliwość ułożenia leżaczków jeden
na drugim, roz. 60 cm x 120 cm.
Alternatywnie karimaty o grubości
minimum 20 mm (przeznaczone dla
starszych dzieci)

14

Akcesoria tekstylne do spania

wykonane z bawełny, możliwość 45
prania w 90 st : prześcieradło z gumką zestawów
rozmiar 60 cm x 120 cm, kocyki
polarowe,
pieluchy
tetrowe,
ręczniczki, poszewki na poduszki

15

Meble biurowe

Meble wykonane z płyty meblowej, zestaw
odporne na detergenty: biurko, szafki
zamykane na dokumenty, regały
otwarte, krzesła)

szatni Meble wykonane z płyty meblowej, Dla
bezpieczne krawędzie, wielobarwne, dzieci
uchwyty
kolorowe,
bezpieczne
zawiasy. Szafki zamykane (skrytki) lub
wieszak z półką + ławki. Wymiar
zgodny z projektem

45

* Ilość poszczególnych pozycji wchodzących w skład przedmiotu zapytania ofertowego jest
oszacowana na podstawie projektu architektonicznego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
tych ilości po przystąpieniu do realizacji zamówienia, po dokonaniu pomiarów istniejących,
przearanżowanych pomieszczeń oraz po ocenieniu faktycznych potrzeb.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wszystkie zaoferowane produkty muszą zawierać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne
oraz dopuszczenia do użytkowania. Ponadto, poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu
zapytania ofertowego muszą być odpowiednie do zastosowania w placówce oświatowej.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Warunki udziału:

Wymagania
formalne:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19
lipca 2017r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju (Weryfikowane przez
Zamawiającego na podstawie Oświadczenia – Załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego).

Oferty należy składać do02.08.2017 r. do godz. 24.00 osobiście, kurierem lub
pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego: ul. Por. Wąchały 7, 30-608
Kraków. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty można również przesłać drogą elektroniczną do 23.05.2017 r. do godz.
24.00 na adres app@centrumrodzinki.pl

Termin realizacji zamówienia: określony w umowie, dopuszcza się dostawy
częściowe.
Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Karmelowy Zakątek, Kraków (30002). ul. Zbożowej 4
Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Treść oferty
musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane
wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.
Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę
Oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz podpis Oferenta (przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Oferenta (zgodnie z dokumentem
określającym status prawny Oferenta lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem).
Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub dużymi literami).
Oferta musi zawierać cenę brutto.
Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie.

Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert
wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
2) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
3) Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia
formalnego.
4) Oferta powinna być podpisana na ostatniej stronie przez upoważnionego
przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane.
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
6) Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć
termin składania ofert tylko w uzasadnionych przypadkach.
7) Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania
przyczyny.
8) Oferenci uczestniczą postępowaniu ofertowym własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego
od postępowania ofertowego lub w związku z jego unieważnieniem.
9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród
najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu
niniejszego zamówienia.
10) Przesłanki odrzucenia oferty:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, oświadczeń, informacji.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z
Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Ostateczny termin wyboru oferty nastąpi 03.08.2017 r.

Kryteria oceny
ofert

Kryteria: najniższa cena
Waga = 100%
Sposób obliczenia punktów:

Liczba punktów obliczona zostanie przez podzielenie najtańszej oferty przez
cenę oferty badanej oraz przez przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę
kryterium, która wynosi 100.
Przeliczenie wg wzoru
LP (liczba punktów) = A najtańsze/A oferty badanej * 100

VI.

Sposób informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie
elektronicznej (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie lub wyniki zostaną przekazane osobiście.

VII.

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia. O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni
kalendarzowych. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług, mogą ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji projektu.
VIII.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
IX.
Załączniki do zapytania ofertowego:
● Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Podpis Zamawiającego:

