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  Jaworzno, dnia 30.11.2021r.

ZAPYTANIE O CENĘ
pn. „dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania Filii
Żłobka Miejskiego w Jaworznie w ramach realizacji projektu „Dobry start - utworzenie nowych miejsc opieki nad

dziećmi do lat 3 w jaworznickim żłobku” w podziale na 4 części”

Znak sprawy : WZ.7332.6.2019

Data ogłoszenia : 03.12.2021r.

1. Zamawiający

Gmina Miasta Jaworzna/Żłobek Miejski w Jaworznie

Żłobek Miejski w Jaworznie
ul. 3 Maja 16

43-600 Jaworzno

e-mail:  sekretariat@zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl | projektzlobek@um.jaworzno.pl

https://www.e-bip.org.pl/zlobekmiejskijaworzno

Kontakt w sprawie zamówienia :

Patrycja Drobniak – Wasilewska | +48 735 936 449
_____________________________________________

    
        

       

2.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  narzędzi, pomocy dydaktycznych oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby  Filii Żłobka
Miejskiego  w  Jaworznie  w  ramach  realizacji  projektu  „Dobry  start  -  utworzenie  nowych  miejsc  opieki  nad  dziećmi  do  lat  3
w jaworznickim żłobku” w podziale na  4 części :
a. Część I : zakup zabawek do Żłobka  | Kod CPV : 37520000-9
b. Część II : zakup ręczniczków, pościeli (011,017) | Kod CPV : 39512100 – Prześcieradła, 39512500 - Poszewki na poduszki, 39514100 –
Ręczniki, 39512400-8  – Poszewki na kołdry
c. Część  III : zakup pozostałego wyposażenia Żłobka  (magiczny dywan) | Kod PCV : 39710000-2
d. Część  IV: zakup pozostałego wyposażenia Żłobka  (nocniczki) | Kod PCV : 39710000-2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do niniejszego zapytania, który równocześnie jest formularzem
oferty.
3. Miejsce dostawy: Jaworzno ul. Towarowa 61 | 43-600 Jaworzno | woj śląskie
4.  Rozliczenie  finansowe  Wykonawcy  z  Zamawiającym  odbywać  się  będzie  na  podstawie  ilości  i  rodzaju  faktycznie
dostarczonego do Zamawiającego asortymentu przez Wykonawcę  zgodnie z cenami przedstawionymi w formularzu ofertowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć zamawiającemu fakturę VAT.
6. Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych we wzorze umowy  ramowej stanowiącym
załącznik nr 2 do zapytania.
7. Zamówienie jest  współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego woj.  śląskiego na lata 2014 – 2020  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla
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działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do
usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Nie dotyczy

4. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

CENA (brutto) za realizację całości zamówienia - 100 %
   
Maksymalną  ilość  punktów  (tj.  100  otrzyma  wykonawca  z  najniższą  ceną).  Każdej  następnej  ofercie
przyporządkowuje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą – stosując wzór :

                                cena najniższa  
                 X=  ----------------------------------  x 100 pkt x 100%
                             cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.

Cena musi być podana i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  w górę).

5. Termin składania ofert oraz informacja na temat dokumentów wymaganych od wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
- formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z ceną brutto za realizację całości przedmiotu 
zamówienia.
2. W cenie ofertowej, przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne
przez wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związanego z realizacją całości zamówienia.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w Żłobku Miejskim w Jaworznie przy ul. Towarowej 16
w Jaworznie.
4. Termin składania ofert : od dnia 03.12.2021r. do dnia 10.12.2021r. Oferty złożone po terminie wyznaczonym na
składanie ofert nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
7. Oferta powinna być złożona w oryginale.
8. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania
w imieniu wykonawcy. Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby
uprawnionej.
9. Oferta powinna być oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację zadania, na które jest składana tzn. „DOSTAWA
WYPOSAŻENIA dot. projektu Dobry start”. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać tre-
ści zapytania ofertowego.
6. Oferta powinna być sporządzona w sposób czytelny, w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed termi-
nem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty
powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w któ-
rym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
8. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób,  jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywa-
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ne to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofanie”.

6. Termin realizacji umowy

Od dnia podpisania umowy do 18.12.2021r.

7. Określenie  warunków  istotnych  zmian  umowy  zawartej  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następującym zakresie:
a. Ceny jednostkowe produktów wymienionych w formularzach ofertowych mogą ulec zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT.

8. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

9. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe
wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Nie dotyczy

10. Informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8) lit. h podrozdziału 6.5   Wytycznych  , ich zakres oraz  
warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień  1  

Nie dotyczy

12. Załączniki do zaproszenia

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy z Wykonawcą

13. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy

1. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona  a Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie wyników zapytania.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego lub wykonawca nie wykaże
spełniania warunku udziału w postępowaniu.
3. Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  zasady  konkurencyjności.  Podstawę  prawną  postępowanie  stanowią  zapisy
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
4.  W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest  zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp,
zamówienie  publiczne nie może być  udzielone podmiotowi  powiązanemu z  Zamawiającym kapitałowo lub  osobowo.  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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez
Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. 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.
5. Wybór  najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostaną złożone oferty o
takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
7.  Po  zakończeniu  postępowania  oferenci,  którzy  ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  zostaną  zawiadomieni

1 „Wytyczne  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, wydane przez Ministra Rozwoju na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020
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o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Jeżeli  Oferent,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  podpisania  umowy,
Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert bez konieczności ponownego stosowania
procedury wyboru.
8.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  negocjowania  ceny  z  Wykonawcą,  który  złoży  ważną  najkorzystniejszą  ofertę
w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje
w  zakresie  wskazanym  w  zdaniu  poprzednim  nie  przyniosą  efektu,  Zamawiający  zastrzega  prawo  podjęcia  negocjacji
z kolejnymi wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania
przyczyny.
10. Niewypełnienie wszystkich wskazanych rubryk w formularzu ofertowym w tym błędy rachunkowe, brak podania
stawki  podatku VAT lub powodu zwolnienia  z  VAT,  brak  załączników spowoduje  nieprzyjęcie  oferty  w niniejszym
postępowaniu  oraz  jej  odrzucenie.  Oferta  taka  nie  będzie  poprawiana,  ani  modyfikowana przez  Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia dokumentów ze względu na ograniczenia czasowe w realizacji
usługi.

Zatwierdzam
Dyrektor

Żłobka Miejskiego w Jaworznie
Elżbieta Orzechowska - Filipczyk


