Białystok, 07.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 7/3.1.1/2017
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 sali integracji sensorycznej 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 sali integracji sensorycznej do przedszkola w Czarnej Białostockiej.
W ramach realizowanego projektu utworzone i powołane do funkcjonowania zostało w Czarnej
Białostockiej przedszkole. Niezbędny jest zakup pomocy do sali integracji sensorycznej do przedszkola.
Miejsce realizacji zadania: lokal w Czarnej Białostockiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących pomocy:
- Belka równoważna Balance Beam – 1 szt.
- Świat kolorowej rzeki - mega zestaw – 1 szt.
- Mata do rolowania – 1 szt.
- Półkule sensoryczno-równoważne – 6 szt.
- Ścieżka sensoryczna – 1 szt.
- Poduszka równoważna Balance Pad Elite – 1 szt.
- Kocyk dociążający, waga 4 kg – 1 szt.
- Piłeczki z przyssawkami Thera Bolly ok. 6cm – 28 szt.
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- Huśtawka – wałek – 1 szt.
Wymiary wałka np.: 30 x 88 cm, długość lin np.: 90 cm, max. obciążenie np.: 50 kg
- Zestaw do ćwiczeń motoryki ręki – 1 szt.
- Rehabilitacyjny bączek (wymiary np.: śr. 80 cm, wys. 44 cm) – 1 szt.
- Podesty wielofunkcyjne (wymiary np.: od 74 x 47 x 68 cm do 39 x 26 x 12 cm) – 6 szt.
- Rowerek stacjonarny (wymiary np.: 54 x 36 x 66 cm, wys. siedziska np.: 44 cm) – 1 szt.
- Obciążeniowy pies – nakładka na uda (wymiary np.: 22 x 60 cm) – 1 szt.
- Siatka do wspinaczki – pojedyncza (wymiary np. 58 x 190 cm, dł. szczebli np. 58) – 1 szt.
- Tor do balansowania – 1 zestaw (28 elementów)
W skład zestawu wchodzą: 4 łączniki o wym. np.: 15 cm i wys. 10 cm, 12 prostych elementów o wym.
np. 29 x 5 x 10 cm, 12 zaokrąglonych elementów o wym. np.: 29 x 5 x 10 cm
- Pełzak (wymiary np.: 56 x 37 x 14 cm) – 1 szt.
- Taśma rehabilitacyjna 0,35 mm grubości (wymiary np.: 150 x 15 cm, grubość 0,35 mm) – 4 szt.
- Ścianka manipulacyjna - dwustronny tor dla kulek (wymiary np.: 33 x 42 x 10 cm, 3 kulki o śr. 5 cm) –
1 zestaw

Oferowana cena powinna zawierać koszt dostarczenia zamówienia do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość wyboru różnych części zamówienia u różnych Wykonawców.
Istnieje możliwość składania ofert tylko na poszczególne części zamówienia.
2. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie ma zostać zrealizowane w terminie do 18.08.2017.
Wybór oferenta zaplanowany jest na 18.07.2017.
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 pomocy
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
- cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych,
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- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- 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 07.07.2017 do 17.07.2017:
- 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 ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wyboru różnych dostawców na poszczególne elementy zamówienia,
biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny na poszczególne elementy.

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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