Bielsko Biała, 17 stycznia 2019r.
Nr sprawy: 2/EFS/2019/11.01.03

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dn. 17.01.2019r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający:

Europejskie Przedszkole „FIGLARZ” S.C. Dorota Konieczna - Goworowska,
Marek Konieczny, Łukasz Konieczny
Adres siedziby: 43-382 Bielsko Biała, ul. Cieszyńska 434
NIP 5472101805; REGON 241124190

Tryb:

postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie konkurencyjności na podstawie Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
– 2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 19 lipca 2017r. (dalej: Wytyczne)
– zamówienie przeprowadzone w oparciu o zasadę uczciwej konkurencji o wartości
przekraczającej 50 000 PLN netto. Beneficjent nie należy do sektora finansów publicznych,
tym samym nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.)

Kategoria:

dostawa

Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych (część A), zakup
wyposażenia placu zabaw wraz z drobnymi sprzętami dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (cześć
B), zakup sprzętu do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej (część C), zakup wyposażenia do prowadzenia
zajęć terapii mowy (część D) na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci
w wieku 3-4 lat w projekcie „Otwieramy okno na świat.”
Projekt: „Otwieramy okno na świat - wyrównywanie szans, edukacja otwarta na inne kultury i sposoby życia”
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej (dalej: Projekt)
Nr projektu:

WND-RPSL.11.01.03-24-0226/18

Informacje o zamówieniu dostępne są na stronie internetowej http://www.figlarz.eu
II. SKŁADANIE OFERT
Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019r., do godz. 10:00
UWAGA: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Nie przewiduje się publicznego
otwarcia ofert.
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Miejsce i sposób składania ofert: Osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Cieszyńska 434
(43-382) Bielsko Biała lub za pośrednictwem poczty/kuriera lub elektronicznie na adres e-mail:
figlarz434@gmail.com (skan wypełnionej i podpisanej oferty).
E-mail, na który należy wysłać ofertę: figlarz434@gmail.com
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Łukasz Konieczny, tel. 601 454 712
Sposób składania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony
powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku Wykonawców zagranicznych oferty sporządzone
w języku wykonawcy muszą zawierać polskie tłumaczenie.
2. Oferta powinna być tak sporządzona, aby można było stwierdzić zgodność oferty z zapytaniem oraz powinna
posiadać cenę.
3. Ofertę sporządzić na drukach stanowiących załącznik do Zapytania ofertowego – Załącznik 1 Formularz oferty.
4. Ofertę należy podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub posiadającą
pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub
wyjaśnienia złożonej oferty.
9. Ofertę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście,
elektronicznie lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie Zamawiającego:
Europejskie Przedszkole „FIGLARZ” S.C.
43-382 Bielsko Biała,
ul. Cieszyńska 434
10. Kopertę należy opisać podając numer sprawy będący numerem identyfikacyjnym postępowania:
Nr sprawy: 2/EFS/2019/11.01.03
11. Kopertę opieczętować lub opisać dodatkowo danymi umożliwiającymi identyfikację Oferenta.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu polegającego na utworzeniu dodatkowych 15 miejsc
(w tym: 8 dla dziewczynek, 7 dla chłopców) dla dzieci w wieku 3-4 lat w Europejskim Przedszkolu Figlarz
w Bielsku-Białej, wprowadzeniu zajęć dodatkowych dla 36 dzieci (w tym: dla 18 dziewczynek oraz dla 18
chłopców) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonaleniu umiejętności i kompetencji przez 7 osób
z personelu przedszkola w obszarze pedagogiki specjalnej. W ramach projektu zaplanowano adaptację
i doposażenie pomieszczeń oraz placu zabaw dla dzieci, a także wyposażenie sal przedszkola w sprzęty i pomoce
dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych. W projekcie utworzone zostaną 2 nowe
stanowiska pracy.
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych (część A), zakup
wyposażenia placu zabaw wraz z drobnymi sprzętami dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (część
B), zakup sprzętu do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej (część C), zakup wyposażenia do prowadzenia
zajęć terapii mowy (część D) na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych miejsc przedszkolnych dla dzieci
w wieku 3-4 lat w projekcie „Otwieramy okno na świat.”
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Zamówienie obejmuje zakup, dostawę i montaż następujących elementów w podziale na części:
CZĘŚĆ A. Zakup i montaż drobnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla 15 dzieci:
Lp.
Nazwa
Ilość
Wyposażenie szatni:
1.
Szatnia KAMELEON 3 lub równoważna
2 sztuki
2.
Ławka do szatni KAMELEON lub równoważna
1 sztuka
3.
Drzwiczki duże i małe do szatni KAMELEON lub równoważne
6 sztuk
4.
Szafki zamykane szatniowe
2 sztuki
Wyposażenie sal zabaw:
1.
Tablice białe z nadrukiem - linia
2 sztuki
2.
Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy
1 sztuka
3.
Komputer stacjonarny Lenovo lub równoważny
1 sztuka
4.
Laptop DELL lub równoważny
1 sztuka
5.
Szafka pingwin lub równoważna
1 sztuka
6.
Harmonijny rozwój – zestaw 7 gier na tablice multimedialne
1 zestaw
7.
Kredki Super Ferby lub równoważne
1 zestaw
8.
Pastele suche
1 zestaw
9.
Tempera min. 6l
1 sztuka
10.
Fartuszki z rękawkami w zestawie
2 sztuki
11.
Zestaw pędzli okrągłych i płaskich
1 zestaw
12.
Mix pędzli duży
1 zestaw
13.
Brokaty w słoiczkach zestaw
1 zestaw
14.
Karty wydrapywanki
1 zestaw
15.
Plastelina zestaw przedszkolny
1 zestaw
16.
Laminator na zimno
1 sztuka
17.
Folia do laminatora
1 sztuka
18.
Klocki drewniane Tomka lub równoważne
1 zestaw
19.
Zestaw małego muzyka
1 zestaw
20.
Deszcz
1 sztuka
21.
Ścienny labirynt
1 sztuka
21.
Piramida 1-10
1 sztuka
22.
Sorter kształtów z kołeczkami
1 zestaw
23.
Składanka logiczna
1 sztuka
24.
Drewniana ósemka
1 sztuka
25.
Przewlekanka ser z myszką
1 sztuka
26.
Tęczowe cegły
1 zestaw
27.
Klocki zestawy
1 zestaw
28.
Wiejska kuchenka
1 sztuka
29.
Zestaw herbatka dla dwojga
1 zestaw
30.
Warsztat stolarski
1 zestaw
31.
Płotek
1 sztuka
32.
Tabliczki zestaw
1 zestaw
33.
Kącik manipulacyjny motyl
1 zestaw
34.
Gruszki małe zestaw
1 zestaw
35.
Przesuwanki zestaw
1 zestaw
36.
Labirynty
1 zestaw
37.
Moduł ze szlaczkami
1 sztuka
Pomoce dydaktyczne:
1.
Kącik zabaw morze z elementami sensorycznymi
1 sztuka
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2.
3.

Tablica interaktywna 82" Dual Zestaw lub równoważna
Magiczny dywan gra

1 sztuka
1 sztuka

CZĘŚĆ B. Zakup wyposażenie placu zabaw:
Lp.
Nazwa
Ilość
W sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
1.
Altana Ogrodowa ośmiokątna Eliza lub równoważna
1 sztuka
2.
Piaskownica edukacyjna
1 sztuka
3.
Zestaw Junior II lub równoważny
1 sztuka
Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna (HIC-1.6) lub równoważna - wym. 400 sztuk
4.
min. 50cmx50cmx5cm
W drobne sprzęty dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
1.
Domek na zabawki (Keter Manor 8x6) lub równoważny
1 sztuka
2.
Stolik do gry w szachy/warcaby
1 sztuka
3.
Domek Leśna Chatka lub równoważny
1 sztuka
4.
Duża skrzynia na zabawki
1 sztuka
5.
Wykonanie tablicy zewnętrznej (Zakup farby + robocizna) - 30 m2
1 sztuka
6.
Tęczowe ławki małe
2 sztuki
7.
Tęczowa ławka duża
1 sztuka
8.
Huśtawka metalowa pojedyncza Bocianie gniazdo lub równoważna
1 sztuka
CZĘŚĆ C. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej
Lp.
Nazwa
1.
Koordonka – Go Go Bus lub równoważna
2.
Półkule sensoryczno-równoważne
3.
Misa do balansowania i rotacji – min. 75 cm
4.
Dyska sensoryczna
5.
Materac rehabilitacyjny składany wym. min. 200cmx100cmx5cm
6.
Mata rehabilitacyjna Airex Corona 185cm lub równoważna
7.
Piłka rehabilitacyjna typu orzeszek z wypustkami min. 50x80
8.
Miękki tunel ze zdejmowanym poszyciem
9.
Woreczki fakturowe - miziaki
10.
Piłeczki z przyssawkami – Thera Bolly lub równoważne
11.
Memo słuchowe
12.
Świat kolorowej rzeki
13.
Hamak kropla
14.
Suchy basen
15.
Kolumna wodna
16.
Percepcyjne kule
17.
Podświetlany stół wym. min. A3
18.
Transparentne klocki
19.
Transparentne rybki
20.
Sensoryczne płytki podłogowe
21.
10 dzwoneczków z przyciskiem
22.
Lustro
23.
Chrupiąca piłeczka
24.
Piłka pętla
25.
Piłeczka z wypustkami
26.
Piłka ażurowa z dzwoneczkiem
27.
Piłka do nauki chwytania

Ilość
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 zestaw
1 zestaw
1 sztuka
1 zestaw
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 zestaw
1 sztuka
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 zestaw
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
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28.
29.
30.

Piłka ażurowa
Dotykowa loteryjka
Plazmowa kula

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

CZĘŚĆ D. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii mowy
Lp.
Nazwa
Ilość
1.
Onomatopeje – zestaw do prezentacji
1 zestaw
2.
Gimnastyka buzi i języka
1 zestaw
3.
Słyszę, widzę i wymawiam
1 zestaw
4.
Słowa, sylaby, wyrazy – pakiet 10 książeczek
1 zestaw
5.
Karty logopedyczne w pakietach
2 zestawy
6.
Rozumiem i nazywam
1 zestaw
7.
Różnicowanie głosek
1 zestaw
8.
Stolik Dumi trapezowy lub równoważny
1 sztuka
9.
Krzesło Cafe 5 Seat Plus lub równoważny
1 sztuka
10.
Regał nadstawka Quadro M lub równoważny
1 sztuka
11.
Regał nadstawka Quadro L lub równoważny
1 sztuka
12.
Regał Quadro M lub równoważny
1 sztuka
13.
Drzwiczki małe Quadro lub równoważne
6 sztuk
Kody CPV

39150000-8 Różne meble i wyposażenie
39161000-8 Meble przedszkolne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów
budowlanych
37530000-2 Artykuły, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw
37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby
rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

Harmonogram realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować w terminie do 31.03.2019r.
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
Nie dotyczy.
Wiedza i doświadczenie:
Nie dotyczy.
Potencjał techniczny:
Nie dotyczy.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Nie dotyczy.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Nie dotyczy.
Dodatkowe warunki:
Nie dotyczy.
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Warunki zmiany umowy:
Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów:
1. Formularz oferty wraz z załącznikami
2. Oświadczenia złożone na druku formularza ofertowego
3. Dokument, z którego wynika pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania oferenta (jeżeli
nie podpisuje osoba upoważniona zgodnie z dokumentem rejestrowym).
IV. OCENA OFERT
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium

Cena - łączna cena oferty brutto (w PLN)

Wartość
punktowa wagi
100% (100 pkt)

Ocena kryterium „Cena”
1. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (łączną cenę oferty brutto) otrzyma 100 pkt. Pozostali Oferenci
odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
Cena oferty najniższej
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100
Cena oferty badanej
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny zgodnie z przyjętym kryterium dla każdej
części oddzielnie zgodnie z metodą obliczeniową przedstawioną powyżej.
3. W przypadku Oferenta, który przedstawi Ofertę na wszystkie części przedmiotu zamówienia ocena oferty
będzie stanowiła sumę punktów przyznanych za poszczególne części.
4. Liczba punktów przyznanych za powyższe kryterium będzie stanowić końcową ocenę oferty.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
6. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch miejsc po
przecinku.
V. WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane
przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Oferent zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą
oświadczenia – załączonego w treści Formularza oferty. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim
kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego
postępowania nie zostanie im udzielone.
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Przez powiązania kapitałowe i/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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli
prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie.
VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty z Załącznikami (w tym: Oświadczenia)
2. Umowa (projekt)
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania wszelkich innych zmian.
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