Tarnowo Podgórne, 31.01.2018

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

"WidziMisie" żłobek i klub malucha Agnieszka Ciechanowska z siedzibą w Tarnowie
Podgórnym (62-080), ul. Ogrodowa 3, występuje z zapytaniem ofertowym na dostawę
wyposażenia żłobka. Zakup realizowany będzie w ramach projektu pt. „Powrót rodziców do
pracy - nowe miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku "Widzimisie"” nr RPWP.06.04.01-300039/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie rozeznania rynku (zgodnie z „Wytyczne
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020”) i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm).

Projekt „Powrót rodziców do pracy - nowe miejsca dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobku
"Widzimisie"” przewiduje utworzenie nowych miejsc w żłobku (35 miejsc) dla dzieci osób
chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem
dziecka w wieku do lat 3. W projekcie zagwarantowana będzie opieka żłobkowa obejmującą
m.in.: wyżywienie, zajęcia logopedyczne, rytmiczne, ruchowe.
1. Zamawiający:

"WidziMisie" żłobek i klub malucha Agnieszka Ciechanowska
ul. Ogrodowa 3
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 506-176-041
mail: widzimisiedladzieci@o2.pl
1. Opis przedmiotu zamówienia

Główny kod CPV 39161000-8 meble przedszkolne
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.1. Termin wykonania zamówienia: w okresie od 08.02.2018 do 22.02.2018

2.2. Zamówienie obejmować będzie:
1.
I.
Łóżeczka niemowlęce
1. Łóżeczko z drewna sosnowego, z trzema poziomami regulacji wysokości leżyska
i dwoma wyjmowanymi szczebelkami, wym. wewn. 120 x 60 cm – 3 szt.
2.
II.
Leżaczki
1. Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze,
narożniki z tworzywa sztucznego, konstrukcja pozwalająca na układanie
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

łóżeczek jedno na drugim, długość 132 cm, kolor niebieski lub zielony –
35 szt.
III.
Stoliki i krzesełka
1. Krzesełko z oparciami pod ręce, wysokość siedziska 26 cm
(rozmiar 1) wykonane z lakierowanego drewna bukowego,
zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012 –
10 szt.
2. Krzesełko z oparciami pod ręce, wysokość siedziska 21 cm
(rozmiar 0) wykonane z lakierowanego drewna bukowego,
zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012 – 5
szt.
3. Krzesełko z oparciami pod ręce, z zabezpieczającą uprzężą na
wysokości brzuszka dziecka, wysokość siedziska 21 cm (rozmiar
0) wykonane z lakierowanego drewna bukowego, zgodne z
normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012 – 17 szt.
4. Solik kwadratowy z blatem w kolorze żółtym, wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV, wym. blatu 74 x 74 cm
– 1 szt.
5. Solik prostokątny z blatem w kolorze żółtym, wykonany z płyty
laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV, wym. blatu 120 x 74
cm – 2 szt.
6. Solik prostokątny z blatem w tonacji buku z żółtym obrzeżem,
wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV,
wym. blatu 120 x 74 cm – 1 szt.
7. Solik kwadratowy z blatem w tonacji buku z żółtym obrzeżem,
wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, z obrzeżem PCV,
wym. blatu 74 x 74 cm – 1 szt.
8.
IV.
Krzesełka do karmienia
1. Krzesełka z wyjmowaną tacką do karmienia, wyposażone w 5punktowe szelki bezpieczeństwa, z możliwością regulacji na 2
wysokościach, przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 miesięcy. – 9
szt.
2. Stolik do karmienia w kształcie podkowy, wyposażony w okrągłe,
drewniane nogi z regulowaną wysokością, wykonany ze sklejki z
laminatem HPL, wymiar blatu 179,5 x 90 cm – 1 szt.
V.
Przewijak
1. Przewijak z 10 szufladami, wyposażonymi w prowadnice
rolkowe, burty 25 cm., z materacem – 1 szt.
2. Przewijak z 24 pojemnikami, z burtami i materacem – 1 szt.
VI.
Nocniki – 35 szt.
VII.
Szafki/regały do przechowywania 35 nocników - korpus,
półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm,
w odcieniu brzozy, z trwałym obrzeżem
VIII.
Dywany
1. Dywan okrągły, runo PP, obszyty na krawędziach, śr. 2 m.,
Certyfikat Zgodności tzn. Atest Higieniczny – 2 szt.
2. Dywan mozaika, runo PP, obszyty na krawędziach, Certyfikat
Zgodności tzn. Atest Higieniczny, 2 x 3 m. – 1 szt.
IX.
Meble do szatni
1. Ławka do szatni, płyta wiórowa w tonacji brzozy, wysokość
siedziska 36,5 cm, długość 100 cm – 3 szt.
X.
Szafa na pościel i łóżeczka
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10.

11.

1. Szafa na łóżeczka wykonana z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, na 10 szt. łóżeczek (leżaczków) – 2 szt.
2. Szafa na łóżeczka wykonana z płyty laminowanej w tonacji
brzozy, na 15 szt. łóżeczek (leżaczków) oraz 15 kompletów
pościeli – 1 szt.
XI.
Zestawy meblowe
1. Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji brzozy,
uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty MDF z
aplikacjami wielowarstwowymi mocowanymi do tylnej płyty
szafek i regałów: 2 szafki, regał, regał wysoki, skrzynia, dł.
zestawu 3,45 cm – 2 zestawy
2. meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu,
uzupełnione frontami z foliowanej płyty MDF z obrzeżem PCV :
regal wysoki (z drzwiczkami, 4 półkami i 4 szufladami), szafka (z
drzwiczkami i 2 szufladami), regał niski (z 1 przegrodą,
szufladami, z materacem z oparciem wykonany z pianki, pokryty
tkaniną PCV), szafka na dużą skrzynię (z 2 półkami, przestrzenią
na dużą białą skrzynię 74x37 cm), regał/szafka asymetryczna (4
przestrzenie), regał/szafka (2 przestrzenie,
możliwość
zamocowania 4 szuflad), długość kompletu 5,12 m.
XII.
kąciki sensoryczne i wypoczynkowe
1. kryjówka sensoryczna, długość 136 cm. Na dachu kryjówki
aplikacja w kształcie tęczy, wykonana z kolorowej płyty MDF, w
dachu wycięte 4 otwory, przymocowane elementy sensoryczne,
frontowe wejście wyposażone w panel w kształcie łuku
wykonany z płyty MDF w kolorze pomarańczowym, otwory
wypełnione materiałami o różnych fakturach, ścianka frontowa z
wycięciami w kształcie chmurek, wyposażona w miękkie
materace (pianka 5mm, pokryta skadenem bezftalanowym) z
sensorycznymi naszyciami, wszystkie elementy kryjówki
lakierowane
2. poducha sensoryczna, wypełnione granulatem, dopasowująca się
kształtem do osoby siedzącej, pokryta trwałą, zmywalną tkaniną
PCV bez ftalanów, kształt – piesek, wys. 60 cm, średnica 80 cm.
3. przesuwanki sensoryczne, kolorowe aplikacje z płyty MDF, do
zamocowania na ścianę – 2 szt.
4. półkolista mata z aplikacjami, wypełniona granulkami,
posiadająca różne elementy sensoryczne, długość 175 cm
5. mata piankowa kwadratowa z nadrukowanym wzorem
szachownicy, wymiar 100x100 cm
6. makatka, dekoracja na ścianę z motywami ozdobnymi w
zwierzęta, wykonana z weluru i pianki poliuretanowej, wymiar
140 x 65 cm
7. kryjówka wypoczynkowa w kształcie domu, częściowo zamknięta
ścianką z oknami, z płyty laminowanej w tonacji klonu, front od
wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej
pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze w
kolorze żółtym, z obrzeżem PCV, piankowy materac pokryty
trwałą tkaniną PCV, bez ftalanów długość 130 cm
8. kącik wypoczynkowy rogowy, szer-dł. 415x720 mm, wykonany z
płyty laminowanej w tonacji klon, z obrzeżem PCV, front od
wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej
pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze w
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kolorze limonki , kącik wyposażony w materac z pianki, pokryty
wytrzymałą tkaniną PCV w kolorze zielonym, łatwą do
utrzymania w czystości, bez ftalanów.
12.
XIII.
Szafki/regały z elementami ozdobnymi:
1. regał z aplikacją w kształcie kolorowego zwierzątka mocowaną
do tylnej płyty, szerokość 69 cm, wysokość 87 cm, wykonana z
płyty laminowanej w tonacji brzozy, wyposażona w 3 półki – 1
szt.
2. regał kolorowy w kształcie zwierzątka, z półkami do
przechowywania książek, zabawek itp., 3 półki, wykonany z płyty
laminowanej w tonacji brzozy i kolorowej płyty MDF, szerokość
115 cm – 1 szt.
3. regał kolorowy w kształcie zwierzątka, z półkami do
przechowywania książek, zabawek itp., 3 półki, wykonany z płyty
laminowanej w tonacji brzozy i kolorowej płyty MDF, szerokość
105 cm – 1 szt.
4. regał kolorowy służący do przechowywania akcesoriów
dziecięcych, wyposażony w 2 półki, pojemnik i przesuwankę do
ćwiczeń motoryki rąk, wykonany z płyty laminowanej w tonacji
brzozy i kolorowej płyty MDF, szerokość 79 cm
13.
XIV.
ochraniacze narożne do drzwi Zestaw do zamocowania w
drzwiach, 1 szt. od zewnętrznej i 1 szt. od wewnętrznej strony,
zabezpieczający przed urazami palców u dzieci, dostosowany do drzwi o
grubości do 5 cm, przezroczyste, dł. 120 cm – 4 zestawy
2.3. Zamówienie rozliczane będzie na podstawie faktury/rachunku, płatność – przelew z
terminem 14 dni.
2.4. Pełna odpowiedzialność za wykonanie usług spoczywa na oferencie

2.5 Nie przewiduje się możliwości zmiany istotnych warunków umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania, za wyjątkiem terminu dostawy, który może być zmieniony za
zgodą Zamawiającego.
2.6 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na wybrany zakres wyposażenia.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące
warunki:
1.
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2.
posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3.
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia.
4.
niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: nie jest
powiązany z Zamawiającym osobowo ani 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
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert

4.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie przyjętego
kryterium.
4.2 Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium: cena brutto za przedmiot
zamówienia – 100%
4.3 Sposób oceny ofert:
Punktowo w skali od 0 do 100 pkt
Liczba punktów (P) liczona będzie w następujący sposób:
P=(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100

Liczba uzyskanych punktów będzie mnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze
kryterium

4.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień w
zakresie poprawy oczywistych pomyłek i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jedynie
w przypadku jeżeli nie naruszy to konkurencyjności.
4.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po zsumowaniu
punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie
można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający zwróci się do Wykonawców, którzy
przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy
(uruchomienie kolejnego etapu procedury).
4.6 Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: niespełnienia
warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
4.7 W przypadku wątpliwości co do zakresu, wartości, treści złożonej oferty Zamawiający może
wystąpić z prośbą o wyjaśnienia.
1. Sposób przygotowania oferty cenowej:

5.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby firmy (ul. Ogrodowa 3, 62-080 Tarnowo Podgórne)
osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8-17 lub przesłać pocztą na ww. adres do dnia
07.02.2018r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
5.2 Dokumenty związane z postępowaniem ofertowym będą przesyłane w formie elekronicznej
do osób zainteresowanych - kontakt na widzimisiedladzieci@o2.pl
5.3 Oferty proszę przygotować na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 1 do zapytania
ofertowego. Można dołączyć własne wydruki, specyfikacje.
5.4 Oferty należy złożyć w języku polskim
5.5 Formularz oferty musi być podpisany i ostemplowany pieczęcią imienną osoby/ób
upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis.
5.6 W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto zamówienia
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5.7 Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z
przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do
procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do
zawarcia umowy.
5.8 W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z
oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
6
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela właściciel
firmy Agnieszka Ciechanowska, tel. 73-13-13-914 e-mail widzimisiedladzieci@o2.pl.

Agnieszka Ciechanowska
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