
 

 

 

Łódź 14.02.2014r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907z późn. zm.) w związku z otrzymaniem określonej kwoty w ramach 

budżetu obywatelskiego Miasta Łodzi na rok 2014, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206  

w Łodzi zaprasza  do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem jest: 

Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Łodzi. 

 

 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający: Przedszkole Miejskie nr 206 

z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Lermontowa 7 

92 – 512 Łódź 

Tel/fax. 42 672 70 89 

e-mail: pm206lodz@interia.pl 

http://przedszkole206lodz.pl/ 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż  małej architektury stanowiących 

wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Łodzi. 

 

Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Łodzi stanowić muszą następujące elementy: 

 Karuzela 

 Przeplotnia 

 Huśtawki – 2 szt 

 Bujaki – 2 szt 

 Inne zaproponowane przez wykonawcę elementy zabawowe przeznaczone dla dzieci  

w wieku przedszkolnym 

 

Cena powinna zawierać również koszty przygotowania dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia 

robót budowlanych. Maksymalny koszt realizacji zadania został określony w budżecie 

obywatelskim w pozycji W0131  i podany do publicznej wiadomości na stronie: 

http://budzet.dlalodzi.info/pelne-wyniki-budzetu-obywatelskiego-raport/ 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Lipiec 2014r. 



 

 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie                  

zgodnie z załącznikiem nr 2 o spełnianiu warunków dotyczących: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                               

do wykonania zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

2. Oferta powinna zawierać certyfikaty bezpieczeństwa i opisy techniczne proponowanych  

w ofercie urządzeń zabawowych i małej architektury lub oświadczenie o ich posiadaniu. 

 

Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                       

o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu (np. oświadczenie) metodą warunku granicznego 

– spełnia / nie spełnia. 

 

5. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

 

6.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Każdy Wykonawca może składać oferty wariantowe ale nie więcej niż 3 oferty. 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności. 

3. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a. Projekt wstępny (wizualizacja) wraz z naniesionymi elementami małej architektury, 

b. Opisy / karty techniczne proponowanych urządzeń/ zestawów 

c. Formularz cenowy z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto i brutto. 

d. Oświadczenia  i dokumenty, o których mowa w pkt 4, 

4. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść musi być ponumerowana. 

5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.  

8. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedłożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 28.03.2014  roku do godz. 12.00 

decyduje data wpływu do siedziby zamawiającego 

2. Ofertę należy dostarczyć na adres: 

 

Przedszkole nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi   

ul. Lermontowa 7, 92 – 512 Łódź 

z dopiskiem „oferta plac zabaw”  



 

 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące 

2. Warunki płatności  przelew 30 dni 

3. Maksymalna kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia została ściśle określona w 

postanowieniach budżetu obywatelskiego i nie może zostać przekroczona. 

4. Oferty zostaną ocenione przez społeczną komisję w skład której wejdą przedstawiciele 

zamawiającego oraz przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczający do przedszkola. 

5. Kryterium oceny będzie jakość, bezpieczeństwo, wartość edukacyjna złożonej oferty i estetyka. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia a 

także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert. 

 

7. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

 

8. Wykonawcy których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać  żadnych roszczeń względem 

Przedszkola Miejskiego Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi z tytułu otrzymania 

niniejszego zapytania ofertowego i złożenia oferty na to zapytania. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków 

3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy, 

 

Zatwierdzam 

 

Dyrektor Przedszkola nr 206 w Łodzi 

Agnieszka Kucharska 

 

 

 

 


