Białystok, 08.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/3.1.1/2017

KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj w związku z realizacją projektu „Utworzenie Niepublicznego
Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na:
dostawę pomocy do zajęć do przedszkola w Czarnej Białostockiej.

Zamawiający
KRAINA MONTESSORI Aldona Dunaj
ul. Wiadukt 5, lok. K7, H8, Białystok, 15-001
REGON: 362268883
NIP: 9661403260

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 37000000-8)
Dostawa pomocy do prowadzenia zajęć do przedszkola w Czarnej Białostockiej.
W ramach realizowanego projektu utworzone i powołane do funkcjonowania zostało w Czarnej
Białostockiej przedszkole. Niezbędny jest zakup pomocy do prowadzenia zajęć do przedszkola.
Miejsce realizacji zadania: lokal w Czarnej Białostockiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących pomocy do prowadzenia zajęć do przedszkola:
POMOCE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
- program na tablicę interaktywną – alfabet angielski – 1 szt.
- gra językowa Angielski - to proste! – 1 szt.
- gra Angielskie słówka – memory – 1 szt.
- program Bolek i Lolek - j. angielski dla najmłodszych – 1 szt.
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- program EuroPlus+ Angielski dla Dzieci - Pingwin Alex i przyjaciele – 1 szt.
- gra Angielski sklepik - lista zakupów – 1 szt.
- program Ja i moja rodzina - Angielski dla dzieci – 1 szt.
- program Lis i Niedźwiedź zabawy z językiem angielskim – 1 szt.
- program Mądre Dziecko - mój pierwszy angielski – 1 szt.
- gra Magic Pen angielski zestaw edukacyjny – 1 szt.
- program Świat wokół nas - Angielski dla dzieci – 1 szt.
- Sing More Songs książka + DVD-ROM angielskie piosenki karaoke dla dzieci – 1 szt.
- Pandy the Panda Karty obrazkowe flashcards dla 3-latków – 1 szt.
- Pandy the Panda Karty obrazkowe flashcards dla 4-latków – 1 szt.
- program Bolek i Lolek – j. angielski dla dzieci – 1 szt.
- Ilustrowany słownik języka angielskiego karty edukacyjne – 1 szt.
- gra Lotto animals – 1 szt.

POMOCE DO ZAJĘĆ DZIECIĘCE EKSPERYMENTY:
- Obieg wody w przyrodzie – model symulator – 1 szt.
- Mikroskop-przeglądarka dla młodszych JUNIOR – 1 szt.
- Zlewki miarowe – kpl. 5 różnych o pojemnościach, kolejno: 50, 100, 250, 500 i 1000 ml
- Puzzle edukacyjne Odpady – 1 szt.
- Pipeta Pasteura, 3 ml – 10 sztuk – 5 opakowań
- Lupa plastikowa dwustronna, 3x/30 mm, 6x /13 mm – 5 opakowań
- Lupa szklana z rączką 3x/75 mm – 5 szt.
- Pudełko z 2 lupami i pęsetą, do zawieszania – 1 szt.
- Kolorowe filtry do mieszania barw – 6 różnokolorowych filtrów w kształcie trwałych łopatek
wykonanych z tworzywa sztucznego (sztywnych i transparentnych) umożliwia mieszanie barw.
- Model do nauki higieny jamy ustnej – model demonstracyjny, powiększony w stosunku do
naturalnych rozmiarów ok. dwa razy – 1 szt.

Projekt „Utworzenie Niepublicznego Przedszkola Kraina Montessori w Czarnej Białostockiej”
współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach
Działania 3.1.1

- Butelka z zakraplaczem, 30 ml do badania wody – 3 szt.
- Zlewki miarowe szklane borokrzemianowe, komplet 6 zlewek o różnej pojemności: 2 x 50 ml, 2 x
100 ml, 2 x 250 ml – 2 komplety
- Globus zoologiczny, niepodświetlany, śr. 22 cm – 1 szt.
- Cylindry miarowe – kpl. 7 różnych o pojemnościach, np.: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml.
- Książka Zdumiewające eksperymenty – 1 szt.
- 10 preparatów mikroskopowych (Zielenica wód słodkich, kolonie nitkowate; Pleśń chlebowa –
grzybnia i zarodnie; Słonecznik (Helianthus), p.pp. łodygi; Ligustr (Ligustrum), p.pp. liścia; Tulipan,
p.pp. zalążni z zalążkami; Pantofelek; Dżdżownica, p.pp. środk. cz. Ciała; Mucha domowa, p.pd.
skrzydła; Żaba - rozmaz krwi; Ptak, pisklę - p.pd. skóry z piórami)

Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zamówienia do Zamawiającego.
Zamawiający wybierze jednego dostawcę pomocy do zajęć z języka angielskiego i jednego dostawcę
pomocy do zajęć Dziecięce eksperymenty.

2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie do 31.05.2017.
Wybór oferenta zaplanowany jest na 16.05.2017.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana w formie pisemnej bądź
mailowej.

4. Oferta powinna zawierać:
a) proponowaną cenę brutto za dostawę poszczególnych elementów zlecenia
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
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- nie złożono żadnej oferty.
6. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1
do Zapytania, podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie od 08.05.2017 do 16.05.2017 do godz. 09.00:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego: ul. Wiadukt 5, lok. K7, H8, Białystok, 15-001, w godzinach
8.00-16.00
- przesłać drogą elektroniczną na adres: przedszkole.krainamontessori@gmail.com
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby
Zamawiającego.

8. Kryteria wyboru oferty:
- 100 pkt. – cena

Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt

Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze jednego dostawcę pomocy do zajęć z języka angielskiego i jednego dostawcę
pomocy do zajęć Dziecięce eksperymenty. Zamawiający wybierze oferty spełniające podane kryteria,
o najwyższej liczbie punktów (w podziale na pomoce do zajęć z języka angielskiego i pomoce do zajęć
Dziecięce eksperymenty).
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
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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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do oferty Oświadczenie o
braku ww. powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2).

9. Minimalny termin ważności oferty:
Ustala się, że minimalny czas ważności oferty to 30 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu
składania ofert.

10. Pytania o przedmiot zamówienia:
W przypadku zainteresowania współpracą lub w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą
mailową na adres: przedszkole.krainamontessori@gmail.com lub telefonicznie pod numerem tel.
664-787-933.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub
unieważnienia postępowania.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
uzasadnionych zmian w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz
zgodnie z zasadami RPO WP.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość kontroli i oceny realizacji
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, iż płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej
przez Oferenta po wykonaniu usługi, z zastrzeżeniem przelania środków na konto projektu.
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