Kraków, dn. 24.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe w zakresie ZAKUPU ZABAWEK do 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 zabawek 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.

Wykaz wyposażenie sal przedszkolnych objętych zapytaniem ofertowym:

LP

RODZAJ
WYPOSAŻENIA/ZABAWEK

PARAMETRY

1

Kącik kuchenny

Kuchenka drewniana lub z tworzywa, 3 zestawy
wyposażona w zestaw garnków,
talerzyków, filiżanek oraz warzywa i
owoce

2

Warsztat samochodowy

Warsztat wykonany z drewna lub 3 zestawy
tworzywa, wyposażony w garaż,
samochody, tory dla samochodów +
urządzenia do majsterkowania

3

Kącik stolarski

Warsztat drewniany lub z tworzywa 3 zestawy
wraz z wyposażeniem

4

Kącik lalkowy

W tym wózki, lalki, kołyski, akcesoria
do pielęgnacji lalek, ubranka, deska do
prasowania, żelazko, domek dla lalek

5

Kącik fryzjerski

W tym toaletka, akcesoria fryzjerskie i 3 zestawy
kosmetyczne

6

Kącik małego konstruktora

W tym klocki wafle, klocki typu lego i 3 zestawy
inne

7

Biblioteczka

Regał otwarty do przechowywania 3 sztuki
książeczek

8

Encyklopedie dla dzieci

Encyklopedie dostosowane do grup 6 sztuk
wiekowych,
o
tematyce
popularnonaukowej,
przyrodniczej,
ciało człowieka

9

Zbiory baśni

Zbiory znanych baśni polskich i 9 sztuk
zagranicznych,
ilustrowane,
dostosowane do grup wiekowych

10

Książki edukacyjne

Książeczki edukacyjnej o różnej 18 sztuk
tematyce: fauna, flora, eksperymenty
chemiczne i fizyczne, geografia i inne

11

Bajki

Bajki dla dzieci, ilustrowane, małe 30 sztuk
formaty

12

Książeczki do
angielskiego

nauki

języka Ilustrowane książeczki do nauki języka
angielskiego, dostosowane do różnych
grup wiekowych

ILOŚĆ*

3 zestawy

6 sztuk

13

Pluszaki

Pluszaki z możliwością
dezynfekcji min w 60 st. C

prania

14

Gry edukacyjne

Różnorodne, znane gry, dostosowane 15 sztuk
do grup wiekowych

15

Gry planszowe

Różnorodne, znane gry planszowe, 15 sztuk
dostosowane do grup wiekowych

16

Puzzle

Puzzle
dostosowane
wiekowych

17

Zabawki do piasku

Zabawki wykonane z tworzywa, w tym 10
wiaderka, łopatki, foremki, sitka, zestawów
łopatki i grabki)

18

Jeździki

Jeździki wykonane z tworzywa – motor 3 sztuki
i samochodziki

19

Bujaczki

Bujaczki wykonane z tworzywa

3 sztuki

20

Zestaw do koszykówki

Zestaw przytwierdzany do podłoża

1 sztuka

21

Piłki

Piłki gumowe

20 sztuk

23

Kosiarki dziecięce

Zabawki wykonane z tworzywa, na 2 sztuki
kółkach

24

Samochody typu wywrotka

Zabawki wykonane z tworzywa

25

Wózki dla lalek

Wózki typu parasola i/lub spacerowe, 3 sztuki
dostosowane
do
zewnętrznych
warunków atmosferycznych

do

i 30 sztuk

grup 15 sztuk

6 sztuk

* Ilość poszczególnych pozycji wchodzących w skład przedmiotu zapytania ofertowego jest
oszacowana na podstawie projektu architektonicznego i stanowi pierwsze zatowarowanie placówki.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych ilości po przystąpieniu do realizacji zamówienia, po
dokonaniu analizy bieżących potrzeb, liczby dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. W trakcie
trwania projektu Zamawiający dopuszcza możliwość domawiania poszczególnych pozycji z zapytania
ofertowego.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
VI. Ogólna specyfikacja materiałów wykończeniowych:
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.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Warunki udziału:

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).
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, którzy nie są powiązani
kapitałowo i osobowo z Zamawiającym1. W celu wykazania spełnienia tego
warunku Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie do niniejszego
zapytania ofertowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców
samodzielnie (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia
– Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Wymagania
formalne:

Oferty należy składać do 02.08.2017 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

1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielać
zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

określającym status
pełnomocnictwem).

prawny

Oferenta

lub

dołączonym

do

oferty

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 oraz opis
sposobu
obliczania ceny

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

VIII.

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.

IX.

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.
X.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
XI.

●

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Podpis Zamawiającego:

