Sosnowiec, dn. 27.01.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup i dostawę zabawek – cz.2 (pomoce gimnastyczne, logopedyczne oraz instrumenty
muzyczne) w ramach projektu pn. " Mama wraca do pracy, dzieci pod czujnym okiem cioci, nr
wniosku WND-RPSL.08.01.03-24-028B/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług
opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

1. Dane dotyczące Zamawiającego
Bartosz Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
STANKIEWICZ BARTOSZ
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 46/18A
41-200 Sosnowiec
NIP: 6443133542
nr tel. 882064229
www.zaczarowanyogrod.edu.pl
adres e-mail: stankiewicz.biuro@gmail.com

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek do żłobka dla dzieci w wieku od 6 do 36
miesięcy zlokalizowanego w Będzinie, ul. Zwycięstwa 12.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 37520000-9 Zabawki

2. Szczegółowy opis zamówienia:

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Lp.

Ilość

Nazwa towaru

1

3 zestawy

Kręgle - Zestaw 9 kolorowych kręgli z dołączonymi 2 piłeczkami w stojaku
wraz z uchwytem

2

1 szt.

Mini trampolina - Trampolina składana z uchwytem dla dzieci. o średnicy
około 100 cm maksymalne obciążenie do 60 kg

3

1 szt.

Dysk sensoryczny miękki - dwustronny, do ćwiczeń równowagi, śr. 33 cm ,
maksymalne obciążenie 225 kg

4

1 szt.

Bujak

–

o

stabilnej

i

bezpiecznej

konstrukcji,

do

odpoczynku

i rehabilitacji, wym. 77 (+13) x 30 x 54 cm. Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV

5

1 szt.

Materac 3 częściowy - obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą
do utrzymania w czystości. Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci.

6

1 zestaw

Kamienie sensoryczne - Okrągłe dyski sensoryczne
z wypustkami, o wym. 8 x 16 cm 4 szt. różnokolorowe.

7

1 szt.

Mata piankowa – w rozmiarach 1,5 m x 1,5 m jako mata do zabawy i odpoczynku.

8

1 szt

Płachta animacyjna (chusta Klanzy) - płachta animacyjna i edukacyjna
Spadochron – 2,5 m, materiał: poliester, liczba uchwytów: od 24, średnica otworu:,
praktyczny kolorowy pokrowiec

9

16 szt

Chustki do tańca - Materiał: szal żonglerski składa się z miękkiego i
przyjaznego dla skóry materiału szyfonowego. Wymiary: 66x66 cm ,
kwadratowy kształt,12 kolorów.

10

48 szt

Woreczki do ćwiczeń - Woreczki wypełnione są grochem. Wymiary: 11x11

cm, waga: 100 gram
11

4 zestawy

Obręcze - Obręcze gimnastyczne dla dzieci do ćwiczeń i rehabilitacji, śr. 44
cm, 4 sztuki w zestawie.

12

4 zestawy

Wstążka do ćwiczeń gimnastycznych- 6 sztuk w 6 kolorach,
długość wstążki 0,9 m,
długość kijka 23 cm.
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13

1 szt

Fakturowy tor przeszkód- 6 o różnych fakturach, do ćwiczeń ruchowych i
rehabilitacyjnych, wykonany ze sklejki wraz z podstawami wykonanymi z drewna,
dostosowane wymiarem do torów fakturowych. Mogą być ustawiane w pionie i w
poziomie., 6 łączników toru.

14

1 szt

LINA- wykonana z mocnego i wytrzymałego sznura z osłonką poliestrową, 15
m długości.

15

6 szt

Piłki do rytmiki-gumowe piłki o średnicy 17cm, kolor losowy.

16

1 zestaw

Fakturowe kwadraty zestaw rozszerzony- 6szt. z różnymi wypełnieniami, z
pokryciem z tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą, rożne wypełnienia:
np. miękkie piłeczki, długie futerko, krótkie futerko, groch, folia, chropowata guma ,
wym. elem. 40 x 40 cm.

17

1 zestaw

Fakturowe kwadraty zestaw podstawowy- 3 szt. z różnymi wypełnieniami, z
pokryciem z tkaniny bawełnianej, podszyte antypoślizgową gumą, wypełnienia i
pokrycia: piłeczki pingpongowe, skaden, trawa, wym. elem. 40 x 40 cm

18

1 szt

Sensoryczna gąsienica- Elementy łączą się ze sobą w różny sposób (rzepy, napy,
sznurowanie), z wypełnieniem z miękkiej pianki, koraliki, szeleszcząca folia itp. wym.
41 x 172 cm

19

20 szt

Zestaw sensorycznych piłek- gumowe piłki o różnej strukturze i powierzchni, śr.
od 4 do 7,5 cm

20

1 szt

Kostka manipulacyjna 30x30x30 cm- wyposażona

w elementy do

podstawowej nauki zapinania, odpinania itp. Posiada na swoich ściankach
guziczki, napy, klamerki, sznurówki, rzepy i suwak. Wykonana z pianki i pokryta
odporną na ścieranie skórą ekologiczną. Wyrób nie zawiera ftalanów

21

3

Koraliki do nawlekania- Drewniane koraliki do nawlekania, przekładania,

opakowani sortowania, liczenia i

22

turlania, pokryte nietoksyczną farbą. MATERIAŁ -

a

DREWNO

3 szt

Mozaika do układania z napami-56 nap w 4 pastelowych kolorach o śr. 3,5,
podstawa

o

wym.

31,5

x

21,5

cm

w zestawie 12 kart z zadaniami (10 z obrazkami, 2 z mozaikami)

23

1 komplet

Dyski

z

fakturami-

mają

różne

faktury

i

kolory,

5

małych

i 5 dużych dysków w różnych kolorach śr. 27 cm i 11 cm , wykonanych z
gumy.
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24

2 komplety Puszki dźwiękowe- puszki z uchwytami, które wydają różne tony dźwięków, 8 szt.
puszek o wym. 6 x 6 x 4 cm, podstawa o wym. 30 x 16 x 2 cm

25

3 zestawy

Bum bum rurki-Zestaw diatoniczny zawiera 8 Rurek wytworzonych z
wysokiej jakości plastiku o długościach od 30 do 62 cm

26

2 zestaw

Bum bum dzwoneczki naciskane- zestaw diatoniczny

składa się z 8

dzwonków. Dzwonki mają trzy stopki, które zawsze dopasują się do
powierzchni, na której stoją.

27

2 zestaw

Bum bum dzwoneczki z rączką - Zestaw 8 dzwonków z rączką.

28

2 zestaw

Dzwonki na tubach diatoniczne- Zestaw 13 dzwonków na tubach

o

dźwiękach: A, B/H, C', D', E', F', G', A', B/H', C'', D'', E", F". 13 pałeczek w
zestawie i pokrowiec.
29

3 zestawy

Instrumenty muzyczne w torbie- zestaw instrumentów edukacyjnych dla
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w torbie z kieszeniami, z tkaniny,
zamykana na zamek. Po otwarciu może być zawieszana. wym. torby po zamknięciu 40 x
40 cm waga: 3,50 kg.

3. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Pytania
oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres
zamawiającego.
2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach
proceduralnych i merytorycznych jest Pan Bartosz Stankiewicz
5. Opis przygotowania oferty
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 załącznik nr 1, Formularz ofertowy,
 załącznik nr 2, Oświadczenie o brak powiązań
W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 4 Klauzula informacyjna.

Strona 4 z 6

3. Oferta oraz wymagany załącznik wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załącznik zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału.
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę,
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług
VAT.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert
przesyłanych listownie): „Oferta na zakup i dostawę zabawek cz. 2”
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w biurze zamawiającego pod adresem: ul. Sobieskiego 44 b, 41-209
Sosnowiec lub drogą elektroniczną na adres stankiewicz.biuro@gmail.com do dnia 04.02.2021 r.
godz. 10:00
2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
4. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. Opis sposobu obliczania ceny oferty
W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę
brutto, netto, VAT w polskich złotych.
8. Opis kryterium oceny ofert
Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę kryterium cena brutto w PLN: 100%
Preferowana jest jak najniższa cena. Oferty oceniane będą punktowo 0-100 pkt. za powyższe
kryterium według następujących zasad:
Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów
uzyskaną przy ocenie kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku uzyskania najwyższej
liczby punktów i spełnienia wszystkich warunków przez ofertę, w której zaoferowana cena przekracza
kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu.
W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wykonawców otrzyma tą samą liczbę punktów w oparciu o
powyższe kryterium, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który jako pierwszy złożył komplet
poprawnie wypełnionych dokumentów

9. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:
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O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 2
(Oświadczenie o braku powiązań), tj. wykonawcy, który nie są powiązani z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiających czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawców osobowo lub kapitałowo.

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
dostawy
Istotne postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku
o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy.
Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej.
11. Załączniki:
Nr
Nazwa załącznika
1
Wzór Formularza ofertowego
2
Oświadczenie o braku powiązań
3
Projekt Umowy
4
Klauzula informacyjna
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