
 

                           

Głogów 27.10.2017r. 

 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "Poziomka" Ewa Czaińska 

ul. Wileńska 28 

67-200 Głogów 

telefon: 609508305 

mail: ewaczainska@o2.pl 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 

 

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 8.4., Poddziałanie 8.4.1. pn. „Nowy niepubliczny 

żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie. Małe poziomki-nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa 

rodziców”, Zamawiający: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "Poziomka" Ewa Czaińska,  ogłasza 

zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego  na zakup mebli w 

celu wyposażenia żłobka . 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. KOD CPV :            CPV 39000000-2 

 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

Celem zamówienia jest zakup mebli w ramach projektu unijnego pn."Nowy niepubliczny 

żłobek  ,,Poziomka" w Głogowie. Małe poziomki-nowe miejsca opieki i aktywizacja zawodowa 

rodziców”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 8.4.Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego-konkursy 

horyzontalne 

 

 

3.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli stanowiących wyposażenie żłobka: opis w załączniku nr 

1 A 

 

4.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA 

ICH OCENY 

 

1. Zgodnie z zasadami projektu, w ramach którego tworzone jest niniejsze zapytanie ofertowe, 

Oferentem mogą być wszystkie podmioty spełniające warunki udziału  w postępowaniu. Wymóg ten 

będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia nr 3 będącego załącznikiem do przedmiotowego 

zapytania ofertowego. 

2. Zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawca nie może być 

podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  



Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

◦ 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. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie „oświadczenia o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych” Oferenta będącego załącznikiem  nr 2 do formularza ofertowego. 

 

 

dodatkowych informacji udziela: 

Pani Ewa Czaińska 

ul. Wileńska 28 

67-200 Głogów 

telefon: 609508305 

mail: ewaczainska@o2.pl 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia maksymalnie: do 27.11.2017 r. 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

 

 Oferta powinna: 

  zostać opatrzona pieczątką, 

posiadać datę sporządzenia, 

 zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 zostać podpisana czytelnie przez Oferenta, 

 zawierać stosowne oświadczenia wymienione w treści niniejszego zapytania ofertowego i 

załącznikach do niego (w tym: posiadać cenę netto i brutto) 

 

 

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 06.11.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: ewaczainska@o2.pl , operatora pocztowego kuriera bądź też dostarczyć osobiście (w 

godzinach 8-15) do siedziby  Zamawiającego tj. na adres: 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "Poziomka" Ewa Czaińska 

ul. Wileńska 28 

67-200 Głogów 

 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2017 r. o godz. 15 a informacja o wynikach oraz wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w portalu Bazie Konkurencyjności oraz przekazana 

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 



4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. "Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych" 

 

KRYTERIA WYBORU I OCENY OFERT 

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria, wraz z 

przypisaną im wagą: 

 

 

KRYTERIUM WAGA 

CENA 90 pkt 

GWARANCJA 10 pkt 

 

Kryterium 1: Cena 

Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 90 pkt.  Sposób wyliczenia 

punktów: 

 

Najniższa oferta: 90 pkt. 

Pozostałe oferty: (cena najniższej oferty x 90) / cena badanej oferty 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 90 pkt. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów formularza ofertowego. 

 

Kryterium 2: Gwarancja 

 

Sposób oceny: 

 - gwarancja do 24 miesięcy włącznie: 0 pkt. 

-  gwarancja powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy włącznie: 5 pkt. 

-  gwarancja powyżej 36 miesięcy - 10 pkt. 

 

Za kryterium "gwarancja" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

 

Łączna liczba punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę będzie liczona wg wzoru: 

Liczba punktów przyznanych za kryterium cena + gwarancja. 

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa liczbę 

punktów. 

 

SPOSÓB WYBORU OFERT 

 

1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne - związane ze sposobem 

przygotowania i dostarczenia oferty) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające 

wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (w 

tym kryteriów formalnych) zostaną odrzucone. 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym 

postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie.   

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności. 

 

UMOWA 

Treść umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron. 

Umowa sporządzona będzie w formie pisemnej. 

Wzór umowy będzie udostępniony na życzenie potencjalnego Oferenta. 



 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego w 

przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Rynek pracy”, Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i 

prywatnego”, Poddziałanie 8.4.1 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy 

horyzontalne” lub zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia 

niniejszego zapytania ofertowego, uniemożliwiających realizację zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert w przypadku niespełnienia przez żadną z ofert wymagań określonych w treści 

niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego 

wykonanie w przypadku, gdy wartości ofert przekroczą założenia Wniosku o dofinansowanie 

projektu lub gdy zaistnieją okoliczności nieznane Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego 

zapytania ofertowego. Ewentualne negocjacje będą prowadzone ze wszystkimi uczestnikami 

postępowania ofertowego, odbędą się w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert. 

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego. 

5. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym 

Wykonawcą umowę. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Za istotną zmianę 

uznaje się zmianę zmieniającą ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w 

pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

 zmiana wprowadzająca warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto 

by oferty innej treści; 

  zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 

nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

  zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy 

lub polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w lit.d (w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 

roku”; rozdział 6, 6.5.2, punkt 22, lit. d) 

 

Gdy nowy Wykonawca zastępuje Wykonawcę, któremu Zamawiający pierwotnie udzielił 

zamówienia - wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, które nie stanowią istotnej modyfikacji 

umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez 

obie strony. 

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, na co 

najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do 

Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 

dni. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego załączniki według listy 

poniżej: 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

Załącznik nr 3 . Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

          Ewa Czaińska 


