
 
 

Projekt:  Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa 
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       Chorzów 25.05.2018 

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/1/2018 

w trybie rozeznania rynku  

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO 

ul. Podmiejska 62,  

41-506 Chorzów 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: 

 

Dostawę  300 litrów atestowanych farb do pomalowania ścian użytkowych pomieszczeń Żłobka 

„Hajduczek” w Chorzowie 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO 

ul. Podmiejska 62,  

41-506 Chorzów,  

NIP 6272727096 

Osoba do kontaktu: Jolanta Herich – Prezes Zarządu 

Tel. 535-251-607 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Koszt usługi poniżej 50 tys. PLN netto nie wymagające zastosowania procedur zasady 

konkurencyjności dotyczącej beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwolnionych z 

obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą 50.000 netto PLN 

 

Rozeznanie rynku wynika  z rozdziału  6.5 „Wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.” 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

a) Cel zamówienia:  

Wybór wykonawcy dostawy 300 litrów atestowanych farb do pomalowania ścian użytkowych 

pomieszczeń Żłobka „Hajduczek” niezbędnych do realizacji projektu  pn. „Kompleksowy program 

aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez 

zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu 

do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.  

Celem głównym projektu jest utworzenie do 31.07.2019r 30-tu miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi 

w wieku do lat 3 zamieszkujących na obszarze rewitalizacji Miasta Chorzów tj w Chorzowie II, 

Chorzowie Starym, Centrum i dzielnicy Batory, zlokalizowanych w Gminie Chorzów w województwie 

śląskim. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu jest 30 rodziców (w tym 29 kobiet) i opiekunów 

prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym Chorzowa z trudnościami w 

pogodzeniu życia zawodowego i osobistego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi 

do lat 3.  

 

b) Przedmiotem Rozeznania rynku jest dostawa 300 litrów atestowanych farb do pomalowania ścian 

użytkowych pomieszczeń Żłobka „Hajduczek” niezbędnych do realizacji projektu  pn. „Kompleksowy 

program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa 

poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

c) Przedmiot zamówienia określają kody CPV: 

44810000-1 - farby 

 

d) Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, bezpieczny, kompletny.  

Sugerowane kolory Farb:  

• blado różowy – około 50 litrów 

• jasne cappuccino – około 50 litrów 

• biały – około 50 litrów 

• jasno zielony – około 50 litrów 

• szara – około 50 litrów 

• żółta – około 50 litrów 

e) Wszystkie dostawy przyjęte przez Wykonawcę muszą być zrealizowane w okresie nie 

dłuższym niż do końca 07.2018r. 

f) Płatności będą realizowane po wykonaniu dostaw, pod warunkiem dostępności środków na 

rachunku  Projektu,  przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku i dokumentów potwierdzających wykonanie dostawy 

wraz z protokołem zdawczo odbiorczym i specyfikacją do faktury. 

g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia przypada na okres: 31.07.2018  

Miejsce dostawy: Żłobek Hajduczek – miejsce adaptacji: ul. Narutowicza 5 Chorzów 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny 

do wykonania zamówienia. 
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2. Posiadają doświadczenie w realizacji dostaw tj. co najmniej jedną  Umowę na dostawę  w 

okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty.  

3. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 

4. Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo 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 związanych 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, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia. 

 

VI. KRYTERIA I TRYB OCENY OFERT 

1. Cena (PLN) – 100% 

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny 

ofert przedstawione poniżej: 

Najniższa cena 

Cena =  ---------------------   x  100 

Cenę oferty badanej 

Gdzie, cena zaokrąglona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów. 

3. Informacja o wyborze wykonawcy/ów zostanie niezwłocznie przekazana drogą telefoniczną a 

także upubliczniona na stronie Zamawiającego: tj: www.centrumhajduczek.pl 

4. Opis sposobu obliczenia ceny 

a) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania tj. całkowity koszt wykonania przedmiotu 

zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z należnym podatkiem VAT - jeżeli 

występuje oraz winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

b) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 

c) Cena podana nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty. 

d) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

VII. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) Jest niezgodna z treścią opisu zamówienia określonego w rozdziale III, 

2) Nie odpowiada warunkom udziału, określonym w rozdziale V, 
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3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) Wykonawca został wykluczony z postępowania, 

5) Oferta wpłynęła po terminie składania ofert. 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami należy złożyć do dnia:  

04.06.2018. do godz. 12.00 w oddziale Żłobka Hajduczek: 

Ul. Podmiejska 62, w Chorzowie  

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania oraz powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki. 

2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna zostać podpisana przez Wykonawcę.  

3. Do formularza ofertowego należy załączyć: 

a. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich uprawnień, doświadczenia oraz 

potencjału organizacyjnego i ekonomicznego do wykonania zamówienia, w tym 

doświadczenia w realizacji dostaw tj. co najmniej jednej dostawy w ciągu ostatnich trzech lat 

(Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego); 

b. Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

wystąpienia przesłanek wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy PZP 

(Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego); 

c. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 

(Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego); 

4. Przedłożone dokumenty muszą zawierać wymagane informacje, tak aby można było 

jednoznacznie ocenić, czy wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu. 

5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 

podpisującej ofertę. 

7. Nie dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej ani faksem.  

8. Termin związania z ofertą 30 dni. 

 

……………………………………………….. 

pieczęć i podpis Zamawiającego 

W załączeniu: 

• Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego 

• Załącznik nr 2 -Oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich uprawnień, doświadczenia 

oraz potencjału organizacyjnego i ekonomicznego do wykonania zamówienia, w tym 

doświadczenia w realizacji dostaw tj. co najmniej jednej dostawy w ciągu ostatnich trzech lat 

• Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

• Załącznik nr 4 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  

z Zamawiającym 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Wzór Formularza ofertowego 

........................................................ 

(miejscowość i data) 
....................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy-pieczęć) 
 

Dla: 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO 

ul. Podmiejska 62,  

41-506 Chorzów,  

NIP 6272727096 

FORMULARZ OFERTY  

 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku na Dostawę 300 litrów atestowanych farb do pomalowania ścian 
użytkowych pomieszczeń Żłobka „Hajduczek” niezbędnych do realizacji projektu  pn. „Kompleksowy program 
aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie 
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT. 
 
NAZWA FIRMY ……………………………………………………………… ..................................................................................... 
 
NIP .......................................................................                          numer telefonu..................................................   
 

Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiotu rozeznania rynku za cenę:  
 

 LP Przedmiot zamówienia  j.m. liczba  Łączna wartość: Brutto, w 
tym należny podatek VAT o 

ile dotyczy 

1. Zestaw 300 litrów atestowanej farby do 
pomalowania ścian w Żłobku w kolorach: 

• blado różowym – około 50 litrów 

• jasnym cappuccino – około 50 litrów 

• białym – około 50 litrów 

• jasno zielonym – około 50 litrów 

• szarym – około 50 litrów 

• żółtym – około 50 litrów 

Zestaw  1  

 

Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiotu rozeznania rynku za kwotę: …………………………………… brutto PLN 

słownie cena brutto: ................................................................................................. 

na warunkach określonych w Rozeznaniu rynku. 

............................................................... 

(podpis i/lub pieczęć Oferenta o ile dotyczy) 
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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
Oświadczenie Oferenta o posiadaniu odpowiednich uprawnień, doświadczenia oraz potencjału 

organizacyjnego i ekonomicznego do wykonania zamówienia, w tym doświadczenia w realizacji dostaw tj. co 
najmniej jednej dostawy w ciągu ostatnich trzech lat 

 
Nazwa   Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  
 
 
1. Posiadam niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania 
zamówienia. 
2. Posiadam doświadczenie w realizacji dostaw  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty. 

 
 
 
 

........................................................... 
/data i podpis Oferenta/ 
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Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 
 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ………………………………………………………………………….. 
 
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z postępowania z powodu 
wystąpienia przesłanek wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy „Prawo Zamówień 
Publicznych”. 

 
........................................................... 

/data i podpis Oferenta/ 

__________________________________________ 
Treść art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.  
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona 
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło sie w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;  
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidacje majątku upadłego;  
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                      
w całości wykonania decyzji właściwego organu;  
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                       
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                           w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                    
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                             w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego  
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,  
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy;  
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia 
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji ; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 
pkt.1 i 2. 

 

 

 

 

 



 
 

Projekt:  Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa 
poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 
 

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  
 

 
Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że  
nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. z CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU 
HAJDUCZEK SP ZOO, ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów, nie posiadam powiązań 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, 
polegających 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  

  
 
 

................................................................................. 
                                                                         (data i podpis Oferenta) 

 

 


