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    Katowice dn. 14.08.2017 r. 
 

 
 

Zaproszenie do składania ofert  
dot. wyposażenie przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, plac zabaw 

w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI” 
 
 

I. Postępowanie wstępne  
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach  projektu  nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. 

„TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  

2. Zamawiającym jest KINDER PARK SP. Z O.O., ul. KONDUKTORSKA 35, 40-155 KATOWICE, NIP: 954-274-40-
84. 

3. Wybór Wykonawcy odbywa się z zachowaniem zasady rozeznania rynku wymaganej przy realizacji 
projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.). 

4. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
5. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego http://kinder-park.pl//. 

 
II. Przedmiot zapytania ofertowego: 
Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 

- 39161000-8 Meble przedszkolne 
- 39130000-2 Meble biurowe 
- 37520000-9 Zabawki 
- 391621006 Pomoce dydaktyczne 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi dot. wyposażenia przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, plac 
zabaw w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI”, 

 
Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach: 
 

 
Część I – wyposażenie przedszkola w meble (w tym pościel) 

 
Lp. Nazwa Ilość Opis przedmiotu zamówienia 
1.  regał do 

przechowywania 
zabawek dla dzieci i 
pomocy 
dydaktycznych  

4 sztuki Regał z plastikowymi pojemnikami, stelaż trójdziałowy, wykonany z płyty 
wiórowej laminowanej. Tylna ściana wykonana z płyty HDF.  
Wymiary regału: szer. 105 cm, gł. 47 cm, wys. 95 cm 
Wymiar pojemników transparentnych: 24 szt - wym:  42 x 31 x 7,3 cm z 
zestawem prowadnic 
 
Regał z plastikowymi pojemnikami, stelaż trójdziałowy, wykonany z płyty 
wiórowej. Tylna ściana wykonana z płyty HDF.   
 Wymiary regału: szer. 105 cm, gł. 47 cm wys. 76 cm 
Wymiar pojemników transparentnych : 6 szt. - wym. 42 x 31 x 14,80 cm z 
zestawem prowadnic 
 
Regał z półkami L, stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej, ściana 
tylna, wykonana z płyty  HDF,  
Wymiary regału: szer. 105 cm, gł. 47 cm, wys. 95 cm. 
 
/Regał/biblioteczka stojąca, do przechowywania książek, gier lub zabawek.  
Boki biblioteczki wykonane z płyty wiórowej laminowanej, połączone 6 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh36uF2-jVAhXlDZoKHX5bBxIQFggzMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.portalzp.pl%2Fkody-cpv%2Fszczegoly%2Fmeble-przedszkolne-4740%2F&usg=AFQjCNFavGKwQuY8uzR3xSSAvDrz6sYlKw
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drewnianymi kołkami, pomiędzy którymi znajduje się 5 głębokich kieszeni, 
wykonanych z wytrzymałej tkaniny poliestrowej.  
Wymiary: szer. 72 cm, gł. 38 cm, wys. 111 cm. 
 

2.  wykładzina/dywan 
do pomieszczeń  

1 sztuka Gęsty i miękki dywan dla dzieci, wykonany z przędzy heat-set frise z 
podwójną liczbą włókien, grube, miękkie o sprężystym włóknie, dzięki 
czemu są odporne na trwałe odkształcenia. 
Wymiar: 3 x 4 m 
 

3.  biurko dla 
nauczycieli  

2 sztuki Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 
buk lub brzoza. Wbudowana szafka z drzwiczkami oraz szuflady a w nich 
zamontowane zamki zapewniające ograniczony dostęp do dokumentów. 
Wymiary:  szer 120cm, gł. 60 cm, wys 77 cm 
 

4.  krzesło obrotowe 
dla nauczycieli  

2 sztuki Krzesło szkolne obrotowe. Krzesło posiada obrotowe kółka, podłokietniki 
oraz regulowane siedzisko i oparcie.  
Wymiary: szer. 63 cm, wys. 115 cm, szer. siedziska 46 cm 
 

5.  stolik dla dzieci 6 sztuka Stół kwadratowy  nogi stołu o regulowanej wysokości wykonane z drewna, 
blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej z zaokrąglonymi rogami i 
brzegami wykończonymi PCW.  
Wymiary blatu: 75 cm x 75 cm 
 

6.  pufa dla dziecka 24 sztuki Okrągłe pufki wykonane z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tkanina PCW. 
Wymiary: śr. 30-35 cm, gr. 3-8 cm 

 
7.  krzesełko dla 

dziecka 
24 sztuki Krzesło przedszkolne sztaplowane, posiadające metalowy stelaż. Nogi 

krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. 
Profilowane siedzisko oraz oparcie wykonane ze sklejki drewnianej.  
Krzesło dla dziecka o wzroście 108 - 142 cm. 
Wymiary krzesła: wys. siedziska 26-35 cm. wym. 19-22 x 1.5mm 
 

8.  szafa na materiały 
dydaktyczne  

2 sztuki Szafa z półkami XL i drzwiami, stelaż wykonany z płyty wiórowej 
laminowanej. Tylna ściana wykonana z płyty HDF, a drzwi z płyty MDF.  
Wymiary regału: szer. 105 cm, gł. 47 cm, wys. 134 cm.  
Wymiar drzwi: ok. szer.49,5 cm wys.115cm  
 
Szafa /nadstawka/ z drzwiami,  ściany boczne oraz część środkowa ściany 
tylnej wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Tylna ściana wykonana z 
płyty HDF 
Wymiary: szer. 105 cm gł. 47 cm. Wys. 73 cm 
Para drzwi do nadstawki: szer. 49,5 cm wys. 69 cm 

9.  łóżeczko dla 
dziecka 

12 sztuk Zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z 
tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone 
brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina z niepalnego i 
nietoksycznego materiału w formie siateczki. System odpowiedniego splotu 
materiału zapewnia idealną przewiewność oraz łatwość w utrzymaniu w 
czystości. 
Wymiary: 133x57x15cm 
 

10.  Pościel dla dzieci 2 komplety x 
12 sztuk 

Bawełniana pościel w pastelowych kolorach. Kołdra, poduszka, powłoczki, 
prześcieradło białe. Wymiary dostosowane do w/w łóżeczka 
 

 
Okres realizacji usługi Od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r. 
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Część II – wyposażenie przedszkola w zabawki/ gry edukacyjne (pomoce dydaktyczne) 
 

Lp. Nazwa Ilość Opis przedmiotu zamówienia 
1.  puszki zapachowe 1 zestaw Zestaw ok. 6 szklanych słoiczków/puszek, do włożenia naturalnych 

zapachów. Służą uwrażliwianiu zmysłu węchu poprzez ćwiczenia 
rozpoznawania zapachu, czy dobieranie par.  
Wymiary: ok. 12 x 28 x 7 cm 
 

2.  fakturowe 
obrazki 

1 komplet To propozycja pomocy stymulująca zmysł dotyku, rozwijająca słownictwo, 
pamięć i uwagę słuchową. Zestaw składa się z 25 płytek - obrazków 
przedstawiających przedmioty z najbliższego otoczenia dziecka. Obrazki 
zostały przedstawione przy pomocy materiałów o różnej fakturze (3 rodzaje: 
pluszowa, aksamitna i gładka) i kolorze na pojedynczych płytkach MDF.  
Wymiary: ok. 13 x 16 cm 
 

3.  skrzynka zgadula 1 sztuka Dzieci za pomocą dotyku mają za zadanie odgadnąć, jaki przedmiot znajduje 
się w środku. Wykonana z drewna. Wyposażona w otwory, przez które 
dzieci wkładają ręce.  
Wymiary: ok. 35,5 x 19,5 x 38 cm 
 

4.  twister farma 1 sztuka Gra polega na odnajdywaniu za pomocą dotyku owoców, owadów, zwierząt, 
warzyw i innych figurek, które kryją się we wnętrzu torby. 
Zestaw zawiera 15 figurek i koło do losowania.  
 

5.  twister faktury 1 sztuka Dotykowa gra edukacyjna oparta na zasadach podobnych do ruletki. Dzieci 
kręcą wskazówką na planszy, a następnie dotykają futerka zwierzaka 
na jakim zatrzymała się wskazówka. Następnie odnajdują zwierzaka, 
wkładając rękę do woreczka i rozpoznając go po futerku. Zestaw składa się z 
planszy z tarczą i 6 różnymi teksturami materiałów do gry, 18 kart ze 
zwierzętami i woreczka.  
 

6.  dopasuj skórę 
zwierząt 

1 sztuka Puzzle sensoryczne w których po ułożeniu obrazka, trzeba dołożyć 
dodatkowe elementy, które uzupełniają zwierzątka. Każdy z nich ma inną 
fakturę, taką jak zwierzątko, które uzupełnia. 
Zestaw  składa się z: 6 plansz po 3 zwierzęta, 18 tabliczek po 2 z każdej 
faktury  
 

7.  piankowe 
kuleczki Foam 
24szt. 

24 sztuki Lekkie i przyjemne w dotyku piankowe kuleczki, które łatwo łączą się ze 
sobą bez użycia kleju. Nie brudzą rąk. Pozwalają tworzyć wiele nowych 
kształtów, przez co rozwijają wyobraźnię, kreatywność i motorykę rąk. 
Wymiary: ok. 17 x 9 x 3,5 cm 
 

8.  piasek kinetyczny 5 kg Piasek kinetyczny jest doskonałym materiałem do modelowania, bardzo 
miękki, nie wysycha, nie brudzi rąk.  
 

9.  edukacyjna 
ośmiornica 

1 sztuka Duża miękka zabawka manipulacyjna pomagająca rozwijać zmysły dotyku i 
wzorku. Wymiary: wys. ok. 75 cm 
 

10.  lilie wodne 1 zestaw Trwale i estetycznie wykonane bazy z kładkami w dwóch kształtach. 
Ćwiczenia na kładkach rozwijają umiejętność równowagi, koordynację, 
zręczność i pewność siebie. Każda strona kładki ma inną fakturę, co 
stymuluje zmysł dotyku. Układanie torów o różnym kształcie i z różną 
kombinacją wysokości pomaga dzieciom zrozumieć pojęcie przestrzeni oraz 
rozwija umiejętność planowania i rozwiązywania problemów.  
Zestaw składa się z: 8 baz,  2 kładki proste,  2 kładki z falą. 
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11.  zestaw 

sensorycznych 
piłeczek 

1 zestaw Zestaw 20 piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń 
zmysłu dotyku, masażu rąk itp.  
Wymiary: śr. od 4 do 7,5 cm  
 

12.  lego education 
duplo farma 

1 zestaw Zestaw składa się z min. 68 elementów. Uczy dzieci hodowli i pielęgnacji 
zwierząt, wegetacji i uprawy roślin. 
 

13.  lego soft 
education 84 szt. 

1 zestaw Zestaw składa się z min. 84 elementów. Klocki o rozmiarze XXL wykonane z  
tworzywa na tyle miękkiego by nie skaleczyć dziecka i na tyle twardego by 
można spokojnie budować duże konstrukcje. Umożliwia budowanie 
prostych konstrukcji z załączonych przejrzystych instrukcji i dwóch stacji 
bazowych zapewniających mnóstwo łatwych do wykonania zadań 
budowlanych. Rozwija także zrozumienie kształtów 2D i 3D, zestaw 
wzmacnia u dzieci odruch współpracy i opowiadania, i przyczynia się 
do rozwoju umiejętności wykorzystania opisów i zrozumienie różnych ról, 
które odnoszą się do życia wspólnotowego. 

 
14.  karty inspiracji 1 zestaw Min. 59 klocków i 8 dwustronnych kart inspiracji, klocki pozwalające 

na budowanie konstrukcji służących do wyrażania emocji. 
 

15.  lego education 
duplo dom 

1 zestaw Zestaw dużych klocków min. 125 elementów w kształcie cegieł. Klocki 
umożliwiające budowanie dużych konstrukcji.  
Wymiary: 12 – 23 cm 

16.  skręcane 
zwierzęta dla 
maluchów 

1 zestaw Drewniane lub plastikowe min. 2 zwierzątka manipulacyjne, możliwe do 
rozkręcenia na kilka elementów.  
Wymiary: śr. elementu min. 4,5 cm. 
 

17.  tablica ścienna 
rehabilitacyjna 
góry 

1 sztuka Labirynty na nogę rozwijają motorykę nóg oraz równowagę, ćwiczą również 
koordynację. 
Wymiary: ok. 30-36 x 60-80 cm 
 

18.  Duktig owoce, 
warzywa 

1 zestaw Wykonane z drewna i filcu lub plastiku 96 sztuk różnorodnych warzyw i 
owoców (max. 6 szt. jednego owocu lub warzywa) . 
Wymiary: min. 40 % naturalnej wielkości 
 

19.  Busa namiot 1 sztuka Wykonany  z wytrzymałego materiału, łatwego do utrzymania w czystości, 
do postawienia wewnątrz pomieszczeń. 
Wymiary: ok. 112 x 112 x 94 cm 
 

20.  Busa tunel 1 sztuka Wykonany  z wytrzymałego materiału, łatwego do utrzymania w czystości 
Wymiary:  śr. 46 -48 cm, dł. 180 cm 
 

21.  Ikea ławka do 
ćwiczeń 

1 sztuka Ławka z lakierowanego drewna, z drewnianymi nogami posiadającymi 
niebrudzące stopki z gumy. Stalowe wsporniki łączą elementy ławki. 
Wszystkie krawędzie płyty, belki, nóg zaokrąglone. Ławka posiada 
stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabince, drążku lub skrzyni 
gimnastycznej. Po odwróceniu belka ławki służyć jako równoważnia.  
Wymiary:  ok. wys. 31 cm,  dł. 2 m 
 

22.  lilabo szyna, 
pociąg zestaw 

1 zestaw Duże zestawy drewnianych torów, z pociągami i innymi akcesoriami 
(drzewa, znaki itp.) w komplecie. Zestaw składa się z: ok 120 elementów.  
Wymiar całkowity: ok. 105 x 45 x 10 cm  
 

23.  Latsas kosz z 
zakupami 

1 zestaw Imitacja koszyka z zakupami składający się min z 8 elementów.  
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24.  pyssla puzzle 1 sztuka Drewniane 3-warstwowe puzzle uczą następstw po sobie oraz ćwiczą 
spostrzegawczość.- ok 12 elementów 
Wymiary po złożeniu 25 x 25 x 1,6 cm 
 

25.  spexa domek dla 
lalek 

1 sztuka Drewniany domek na filarach, składający się z czterech pomieszczeń,  jest 
wyposażony w drewniane ruchome schody. Na szczycie dachu znajduje się 
wygodny uchwyt do przenoszenia.  
Wymiary: ok. 65 x 31 x 59 cm 
 

26.  lattjo układanka 1 sztuka 46 drewnianych klocków w 3 kolorach i 2 kostki 
Wymiary klocka: ok. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm;  
 

27.  huset mebelki 1 zestaw Zestawy min.20 drewnianych mebelków do domku dla lalek.  
Wymiary: dł. elem. do 20 cm 
 

28.  lattjo gra w 
strzałki 

1 sztuka Trzy duże rzepowe tablice do powieszenia na ścianie, każda o innym 
rozmieszczeniu punktów i odmiennej numeracji (od 0 do 10, od 0 do 20 i od 
10 do 100). W zestawie 9 plastikowych rzepowych  piłeczek.  
Wym. tablicy: śr. 45 cm.  
 

 
Okres realizacji usługi Od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r. 
 

Część III – wyposażenie przedszkola w plac zabaw 
 

Lp. Nazwa Ilość Opis przedmiotu zamówienia 
1.  ścianka do wspinaczki 1 sztuka Konstrukcja: drewno klejone, stal nierdzewna. Ścianka 

wspinaczkowa: wodoodporna płyta antypoślizgowa. 
Wymiary: 85 x 172 cm;  
Strefa bezpieczeństwa: 385 x 479 cm;  
Wysokość całkowita: 151 cm;  
Wysokość swobodnego upadku: 151 cm.  
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009. 
 

2.  karuzela 1 sztuka Trwała i stabilna metalowa podstawa z gumowymi nóżkami 
i wygodne, plastikowe siedzenie zapewniają 
bezpieczną zabawę na karuzeli. Siedzenie umieszczone pod 
takim kątem, by umożliwić napędzanie karuzeli tylko 
poprzez przemieszczanie środka ciężkości ciała.  
Wymiary: 56 x 56 x 25 cm 
 

3.  huśtawki 2 sztuki 1) Kolorowa Huśtawka - równoważnia z regulowaną 
wysokością, w kolorach które nie blakną na słońcu. 
Przeznaczona dla 2 lub 4 dzieci. Odporna na warunki 
atmosferyczne i zmiany temperatury. Łatwa w 
montażu, z regulacją wysokości w 3 położeniach. 
Wyposażona w podstawki amortyzujące. Wymiary: 
234 x 60 x 97 cm  

 
2) Kolorowa huśtawka umocowana na stabilnej 

podstawie, pozwala na huśtanie w górę i w dół, a 
także kręcenie wokół własnej osi (360°).  
Wymiary: 200,8 x 88,2 x 57,5 cm  

 
 

Okres realizacji usługi Od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r. 
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1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. oferta tylko na poszczególne części zamówienia (I-
III).  

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył specyfikacje oferowanych produktów. 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia zamówienie tj. mebli, pomocy dydaktycznych, 
wyposażenia placu zabaw fabrycznie nowych, kompletnych oraz wolnych od wad technicznych. 

4. Zamawiający dopuszcza aby w przypadku braku określonego asortymentu, oferowany towar był 
równoważny z opisem w pkt II – Części I-III niniejszego zapytania lub lepszej jakości i funkcjonalności. 
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie 
przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń. 

5. Zamawiający wymaga aby pomoce dydaktyczne miały oznaczenie CE, które jest deklaracją producenta, że 
produkt został wykonany w Unii Europejskiej i jest bezpieczny dla użytkownika oraz spełnia wymogi normy 
EN 71 

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie 
z rozładunkiem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez 
Zamawiającego. 

7. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania wynosi 24 miesiące. Okres ten 
zaczyna biec od daty podpisania protokołu odbioru, chyba że producent dostarczanego przedmiotu 
umowy udziela dłuższej gwarancji – wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji producenta. 

8. Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
zamówienia.  

10. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru jednej części lub kilku części z oferty Wykonawcy zgodnymi z 
limitami kwotowymi założonymi w budżecie projektu, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu 
żadnych dodatkowych roszczeń.   

 
III. Obowiązki oferenta   

Oferent zobowiązany jest w szczególności do:  
1. Dostarczenia zamówienia z zachowaniem wysokich standardów jakościowych i terminów.  
2. Posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 
3. Dysponowania niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia 
4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku 
5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym, a 

Wykonawcą 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu   
 

1. O realizację zamówienia (Część I – V) mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące wymogi:   
A. Oferenci znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.   
B. Oferenci nie powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i 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,  
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika  
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 
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przysposobienia, opieki lub kurateli.  
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.   

C. Oferenci deklarujący gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferent podpisując Załącznik nr 1 (Formularz oferty) jednocześnie 
oświadcza spełnienie tego warunku.  

D. Oferenci nie mogą być zatrudnieni jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu 
Operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub  podwójne 
finansowanie. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

2. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły „spełnia/nie 
spełnia”. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucona.   

V. Sposób przygotowania oferty   
 

1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego.  

2. Oferta zawierać będzie cenę jednostkową brutto usługi wyrażoną  w złotych polskich w kwocie brutto. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  z wykonaniem zamówienia tzn. 
powinna zawierać podatek VAT lub inne podatki oraz ewentualny koszt transportu, rozładunku i montażu.  

3. Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo.   
4. Oferta może objąć jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wykonawca składając ofertę na daną część 

zobowiązuje się do zachowania terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.  
5. Oferent może złożyć tylko jedną cenową ofertę.   
6. Oferta powinna zawierać:  

• Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1),  
• Specyfikacje proponowanych produktów (na wzorze oferenta) 

7. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów koniecznych oferta zostanie 
odrzucona ze względów formalnych.  

8. Oferta musi być złożona w formie oryginału, nie dopuszcza się możliwość składania dokumentów faxem  
lub drogą elektroniczną (skan dokumentów).  

9. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, 
niebieskim lub granatowym kolorem. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis 
Oferenta.   

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta częściowa powinna dotyczyć wybranej (lub 
wybranych) części usługi spośród wskazanych w pkt. II zapytania.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty 
możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości 
zamówienia).  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru Wykonawców z części I-V - opisanej w pkt. II zapytania, 
którzy zadeklarują gotowość do realizacji wskazanych części zamówienia w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego.   

13. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 
 
VI. Termin i miejsce złożenia ofert    
 
Zainteresowani realizacją przedmiotu zapytania ofertowego powinni przesłać lub złożyć pisemną ofertę  w biurze 
Kinder Park sp. z o.o.  (ul. Konduktorska 35, 40-155 Katowice) do dnia 22.08.2017r.. Ofertę prosimy umieścić w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta dot. wyposażenie przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, plac 
zabaw w ramach projektu  „Trampolina do Przyszłości” lub przesłać mailem na adres info@kinder-park.pl. 
 
VII. Termin związania z ofertą   
Oferent jest związany ofertą do 90 dni od upływu terminu składania ofert. Po dokonaniu wyboru Zamawiający 
podpisze z Oferentem  umowę zlecenie w ramach projektu. Umowy zlecenia będą podpisywane zgodnie  z 
protokołem wyboru i ofertą złożoną przez Oferenta  z uwzględnieniem zapisów V pkt. 11. 
 

mailto:info@kinder-park.pl
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VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami  
1. Osoba upoważnioną ze strony Zamawiającego zapytania ofertowego do  kontaktów z Oferentami jest Pani Anna 

Bałaklejewska – Gładosz,  tel. 697 594 900, e-mail: info@kinder-park.pl . Kontakt w dni robocze w godzinach 11:00-
14:00  

2. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niemniejszym postępowaniem należy zgłaszać w formie pisemnej na 
adres mailowy info@kinder-park.pl .   

IX. Ocena ofert   
1. Ocena ofert jest dwuetapowa   

1 etap – ocena formalna   
2 etap – ocena merytoryczna   

2. Ocena formalna odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu  ofert i ma na celu sprawdzenie czy oferty 
spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający odrzuca oferty, jeśli:  
o Oferta została złożona po wyznaczonym terminie   
o Do oferty nie załączono:   

 wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 (Formularza oferty)  
o Oferta nie spełnia kryteriów koniecznych.   

4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

5. Kryteria oceny ofert: 

1. Cena – maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 pkt, wyliczana wg wzoru:   
Ilość punktów = Cbn / Cb x 100  
Cbn - Cena ofertowana brutto najtańszej oferty, Cb - Cena oferowana brutto ocenianej oferty   

 
 
X. Wykluczenie z udziału w postępowaniu   
 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo  w szczególności poprzez:    
1. Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;   
2. Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;   
3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;   
4. Pozostawanie 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.   

5. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:   
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie 

chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;   
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;   
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, 

uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.    
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie, lub z dokumentów 
przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 
XI. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty   
 

1. o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły 

mailto:info@kinder-park.pl
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oferty  w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta 
uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu 
kryterium.   

2. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród 
pozostałych, poddanych ocenie ofert. 

 
XII. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:  
  

1. Wszystkie oferty, złożone w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.   
2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia przeszkodę postępowania uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy.  
3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.   
4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty 
przeznaczonej na realizację zamówienia).   

 
XIII. Postanowienia końcowe  
 

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.   
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Załącznik nr 1 

 
Formularz oferty 

 
 

Wykonawca 
 

Adres 
 

Nr telefonu, e-mail 
 

Nr NIP 
 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert przystępuję do postępowania na świadczenie usług 

dot. wyposażenie przedszkola w meble, pomoce dydaktyczne, plac zabaw 
w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI” 

 
 
usługi realizowane są w ramach projektu nr WND-RPSL.11.01.01-24-0019/17 pt. „TRAMPOLINA do PRZYSZŁOŚCI” 
przez Lidera Projektu – KINDER PARK SP. Z O.O., (ul. Konduktorska 35, 40-155 KATOWICE)  i oferuję realizację 
zamówienia zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w 
zakresie objętym zapytaniem ofertowym w częściach (proszę wybrać punkty, których dotyczy niniejsza oferta 
wykonania usług specjalisty): 
 

Lp. Zakres zamówienia Oferowana cena brutto za daną 
produkt 

Część I – wyposażenie przedszkola w meble (w tym pościel) 

1.  regał do przechowywania zabawek dla dzieci i 
pomocy dydaktycznych  

4 sztuki  

2.  wykładzina/dywan do pomieszczeń  1 sztuka  

3.  biurko dla nauczycieli  2 sztuki  

4.  krzesło obrotowe dla nauczycieli  2 sztuki  

5.  stolik dla dzieci 6 sztuka  

6.  pufa dla dziecka 24 sztuki  

7.  krzesełko dla dziecka 24 sztuki  

8.  szafa na materiały dydaktyczne  2 sztuki  

9.  łóżeczko dla dziecka 12 sztuk  

10.  Pościel dla dzieci 24 komplety  
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Lp. Zakres zamówienia Oferowana cena brutto  

Część II – wyposażenie przedszkola w zabawki/ gry edukacyjne (pomoce dydaktyczne) 

1.  Zestaw zabawek/gier edukacyjnych do 
przedszkola 

1 zestaw 
 

Cena całościowa za zestaw: 

 
 

Lp. Zakres zamówienia Oferowana cena brutto  

Część III– wyposażenie przedszkola w plac zabaw 

2.  
zestaw wyposażenia placu zabaw:  
ścianka do wspinaczki (1szt.), karuzela (1szt.) 
huśtawki (1szt.) 

1 zestaw 

 

Cena całościowa za zestaw: 

 
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

a) w pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak 
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 

b) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
nim zawarte; 

c) realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 
d) cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym 

transportem zakupionych towarów łącznie z rozładunkiem, montażem) 
e) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
f) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w 

takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 
2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  

w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.  
3. Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 przygotowaniem i 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; 
− 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.  

 
 

 

Data i podpis 
Wykonawcy 

Załączniki do oferty: 
1. Specyfikacja zawierająca opis danego produktu (nie określono wzoru specyfikacji) 

 


	- 39161000-8 Meble przedszkolne
	- 39130000-2 Meble biurowe
	- 37520000-9 Zabawki
	- 391621006 Pomoce dydaktyczne

