
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
str. 1 z 5 

   

 Aleksandrów Łódzki, 05.11.2018 
 

 
INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

 
 
 Publiczne Przedszkole nr 5/Dawid Stegliński z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (95-070), 
ul. Piotrkowska 64, zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia żłobka.  Zakup 
realizowany będzie w ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 w Aleksandrowie Łódzkim” nr RPLD.10.01.00-10-A020/18, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 

Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach rozeznania rynku (zgodnie z 
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020”) i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 
 

Skrócony opis projektu 
 
 Projekt „„Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Aleksandrowie 
Łódzkim” przewiduje utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Realizowany będzie w Aleksandrowie Łódzkim, w żłobku przy ul. Piotrkowskiej 64.  
 
 Projekt stanowi odpowiedź na problemy w dostępie do miejsc opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 zamieszkujących na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. 
 
1. Zamawiający: 

 
Publiczne Przedszkole nr 5/Dawid Stegliński 
ul. Piotrkowska 64 
95-070 Aleksandrów Łódzki 
NIP 9471958196 
mail: d.steglinski@gmail.com 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Główny kod CPV 39161000-8 meble przedszkolne 
 
 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 

2.1. Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2018 
 
2.2. Zamówienie obejmować będzie: 

I. Krzesełka dziecięce – 26 szt. 

a. zgodne z normą PN-EN 1729 -1:2007, rozmiar 1 

II. Stoliki – 6 szt. 
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a. Stół prostokątny z kolorowym blatem, nogi stołu o regulowanej wysokości, 

blat z zaokrąglonymi rogami 

b. Wymiary blatu: szer. 120 cm, dł. 75 cm. 

III. Biurko – 2 szt. 

a. Biurko dla nauczyciela wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

buk lub brzoza z kolorowymi frontami, dodatkowo szafka z drzwiczkami oraz 

szuflady 

b. szer 120cm, gł. 60 cm 

IV. Krzesło obrotowe z podłokietnikami – 2 szt. 

a. Zgodne z normą PN-EN 1335-1:2004 i PN-EN 1335-2:2009, na stelażu 

obrotowym z możliwością regulacji wysokości siedziska 

V. Meble do szatni – 4 szt. 

a. Stelaż z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza 

b.  8 szafek, każda z półką i wieszakiem z potrójnym uchwytem.  

c. Drzwi z płyty w różnych kolorach z ażurowymi otworami  zapewniającymi 

cyrkulację powietrza 

d. wym. szer. 130 cm, gł. 35 cm, 172 cm. 

VI. Szafa na pościel i łóżeczka – 2 szt. 

a. półki na 16 kompletów pościeli 

b. miejsce na 16 sztuk łóżeczek 

c. wym. szafy: 141 x 65 x 200 cm 

d. wym. pojedynczej skrytki na pościel 34 x 50 x 19 cm 

VII. Szafki na nocniki – 2 szt. 

a. wym. 82 x 38 x 84 cm 

b. miejsce na 9 nocników 

VIII. Zestaw meblowy składający się z modułów – 2 szt. 

a. Moduł nr 1 - Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza, posiadajacy 6 półek oraz 3 prostokątne szuflady, wnęki przesłonięte 

drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej stronie wraz z 

uchwytami, wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm. 

b. Moduł nr 2 - Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza. posiadajacy 2 mniejsze i 4 większe półki oraz 2 prostokątne szuflady 

wnęki przesłonięte drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej 

stronie wraz z uchwytami, wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm 

Kącik zabaw 

c. Moduł nr 3 - stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza, 4 duże wnęki, każda z 1 półką, 2 pary drzwi wraz z uchwytami, wym. 

86 x 40 x 192 cm 

d. Moduł nr 4 -Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze 

brzoza. ,9 kwadratowych wnęk z 2 półkami każda, w sumie 18 półek, wnęki 

przesłonięte drzwiczkami z możliwością montażu po prawej i lewej stronie 

wraz z uchwytami, wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm. 

IX. Kącik zabaw  

a. Zestaw, 1 szt.: kwadratowa baza, 4 płaskie materace oraz 4 kształtki, wym. 

całkowity po złożeniu długość 140 cm wys. 20 cm 
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b. Maty 6 szt.: wspomagające rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny, z 

wyjmowanymi materacykami, całość pokryta trwałą i łatwą w utrzymaniu 

czystości tkaniną PCW w różnych kolorach 

X. Krzesełko do karmienia – 5 szt. 

a. Typ 3 w 1 - fotelik, krzesełko do karmienia, nadstawka na krzesło i 

tradycyjny fotel 

XI. Komoda z przewijakiem – 2 szt. 

a. posiadający miękkie miejsce do wykonania niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych, z podręcznymi przegródkami na kosmetyki oraz zamykaną 

szafką z jedną półką, wysokie ścianki w części do przewijania, materac 

piankowy  

b. wym. 67 x 75 x 100 cm, 

XII. Nocnik – 13 szt. 

XIII. Łóżeczka  

a. Niskie 10 szt. - zbudowane ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych 

elementów z tworzywa., połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek 

posiadające zaokrąglone brzegi kryjące śruby niedostępne dla dzieci, tkanina 

z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki, wym. 

133x57x15cm 

b. Wysokie 4 szt – kojec, siateczki w ściankach kojca, wymiary: szer. 100 x dł. 

100 x wys. 80 cm. 

XIV. Wózek na łóżeczka – 1 szt. 

a. wózek do składania i przemieszczania łóżeczek wymiarami dostosowany do 

łóżeczka 133x57x15cm 

XV. Kosz na pieluchy – 2 szt. 

a. Pojemność 26 l./65 pieluch 

 
 
2.3. dostawa rozliczana będzie na podstawie faktury/rachunku, płatność – przelew  

 
2.4 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na wybrany zakres wyposażenia 

 
 
 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 
warunki: 
a) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
b) posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 
d) niepodlegające wykluczeniu zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj.: 
nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. 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 przygotowaniem i 
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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.. 

 
4. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny ofert 

 
I. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na wykonanie usługi na podstawie 

przyjętego kryterium. 
II. Przy ocenie oferty będzie brane pod uwagę kryterium: cena brutto za wykonanie 

usługi – 100% 
III. Sposób oceny ofert: 

a. Punktowo w skali od 0 do 100 pkt 
b. Liczba punktów (P) liczona będzie w następujący sposób: 

 
P=(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) x 100 

 
 

IV. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień 
w zakresie poprawy oczywistych pomyłek i wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert, jedynie w przypadku jeżeli nie naruszy to konkurencyjności. 

V. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ważna i nieodrzucona, która po 
zsumowaniu punktów przyznanych za wszystkie kryteria otrzyma największą liczbę 
punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający 
zwróci się do Wykonawców, którzy przedstawili te oferty z dodatkowym zapytaniem 
pozwalającym na wyłonienie Wykonawcy (uruchomienie kolejnego etapu procedury).  
  

VI. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezgodności oferty z niniejszym 
zapytaniem, przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych. 

 
5. Sposób przygotowania oferty cenowej: 

 
a) Ofertę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego (ul.  

Piotrkowska 64, 95-070 Aleksandrów Łódzki) osobiście od poniedziałku do piątku w 
godz. 8-16, przesłać pocztą na ww. adres, drogą elektroniczną w postaci podpisanych i 
zeskanowanych dokumentów na adres: d.steglinski@gmail.com do dnia 13.11.2018r. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

b) Oferty można przygotować na formularzu przedstawionym w Załączniku nr 1 do 
zapytania ofertowego 

c) Oferty należy złożyć w języku polskim 
d) Formularz oferty musi być podpisany i ostemplowany pieczęcią imienną osoby/ób 

upoważnionych. W przypadku braku pieczęci imiennej wymagany jest czytelny podpis 
e) W ofercie prosimy o podanie ceny netto i brutto  
f) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani jakichkolwiek kosztów związanych z 

przygotowaniem oferty przez Wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do 
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procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do 

zawarcia umowy. 
g) W przypadku składania kopii dokumentów powinny one być potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
 

6. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
Wszelkich informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela 
właściciel firmy Dawid Stegliński, tel. 668373401, e-mail d.steglinski@gmail.com 
  

 
 

Dawid Stegliński 
 


