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       Chorzów 23.07.2018r. 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/13/2018 

w trybie rozeznania rynku  

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO 

ul. Podmiejska 62,  

41-506 Chorzów 

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: 

 

Dostawa materiałów dydaktycznych, zabawek i drobnego wyposażenia sal dzieci 

w żłobku 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 materiałów dydaktycznych, zabawek i wyposażenia sal dzieci w żłobku 

Hajduczek w Chorzowie 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 
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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 materiałów dydaktycznych, zabawek i drobnego 

wyposażenia sal dzieci w żłobku Hajduczek w Chorzowie 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: 

Kod: 

39530000-6 Dywany, maty i dywaniki 

39162000-5 Pomoce naukowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy 

37823500-8 Papier rysunkowy i kreślarski 

44812300-8 Farby do celów szkolnych 

24910000-6 Kleje 

37821000-9 Pędzle artystyczne 

39221110-1  Naczynia 

37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne 

37535270-0 Piaskownice do placów zabaw 

37535240-1 Zjeżdżalnie do placów zabaw 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw  

37535220-5 Urządzenia do wspinania 

37510000-6 Lalki 

37520000-9 Zabawki 

39221200-9 Zastawa stołowa 

39223000-1 Łyżki, widelce  

39512000-4 Bielizna pościelowa 

36133116-8 Łóżko/Leżak z plastyku 

17212100-2 Prześcieradła 

36510000-9 Lalki 

36520000-2 Zabawki (bujaczki) 

36522000-6 Zabawki na kółkach 

36523000-3 Puzzle 
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d) Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, zgodny z normami CE wg z poniższej 

specyfikacji:   

 

LP Przedmiot zamówienia i jego specyfikacja Jednostka 
miary 

Liczba 

1 Plac zabaw-małpi gaj  
a. Pierwszy w formie centrum rozrywki, do którego 
przytwierdzona jest zjeżdżalnia o długości ślizgu 130cm, pod 
spotem rury i siatka z lin, która pomoże im rozwijać 
umiejętności wspinaczki. Kolory: żółty, zielony, 
pomarańczowy, czerwony; 
b. Drugi w formie urządzenia ogrodowego 
przeznaczonego dla maluchów ze wspinaczką oraz 
zjeżdżaniem na tej dużych rozmiarów zjeżdżalni. 
Dzieci mogą wspinać się po skalnej ścianie i spoglądać z 
olbrzymiej platformy. Dwie zjeżdżalnie powinny być 
przystosowane dla dzieci w wieku do lat trzech 
Częścią małpiego gaju powinien być tunel do czołgania się 
pełni rolę 'włazu do ucieczek' podczas tajnych misji, a 
ogromny fort pod przeplotnią rolę kryjówki. 
Wymiary około:335 x 140 x 168 cm 

 

zestaw 2 

2 Plac zabaw – 2 zjeżdzalnie (dwa rodzaje) 
a. Pierwsza zjeżdżalnia mocowana na bryle zbudowanej z 
czterech ścian, wykonanych z kolorowego mocnego plastyku, 
dzięki czemu jest chroniony przed szkodliwym wpływem słońca 
i warunków atmosferycznych, a także jest odporny na 
gwałtowne uderzenia. 
Zgodna z normami dla dzieci do lat 3,  
Wymiary: 76 x 128 x 76 cm  
Kolory_ żółty, czerwony, zielony 
b. Druga zjeżdżalnia-składana, powinna posiadać wysokie 
ścianki boczne i zaokrąglone krawędzie, umożliwiające 
wygodną i bezpieczną zabawę, nowoczesny kształt stopni, 
wbudowane uchwyty, specjalnie wyprofilowane oparcie oraz 
szeroką, stabilną podstawę. Wymiary około 50x122x73 cm 
Kolory: niebiesko-zielony 
Zjeżdżalnie powinny posiadać certyfikaty i powinny być 
dostosowane dla dzieci do lat trzech 

sztuka 2 

3 Plac zabaw – 2 domki ogrodowe  
a. Pierwszy domek z patio 
Wielofunkcyjny domek z efektami  
Powinien posiadać: otwierane drzwi, w  środku imitację 
piekarnika, kredensu i kominka, atrakcyjną kolorystykę (żółty, 
czerwony, zielony, brązowy) 
Materiał: wysokiej jakości twardy plastyk, odporny na 
działania atmosferyczne, łatwy do utrzymania w czystości 
Wymiary: 190 x 95 x 122 cm 
Zasilanie bateryjne do dźwięków: 3 x AAA, akcesoria w 
zestawie do montażu 

sztuka 2 
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b. Drugi domek, z funkcją tankowania samochodów, koszykówki i 
sklepu, szkoły z otwieranym wnętrzem drzwiczkami.  
- Ściana sportowa wyposażona powinna być  w obręcz do 
koszykówki, futbolową bramkę i tarczę do celowania. 
- Ściana ze stacją benzynową powinna być wyposażona w 
dystrybutor paliwa, telefon oraz specjalnie wyprofilowane 
detale. 
- Ściana ze sklepem spożywczym / bankiem powinien posiadać 
podjazd pod okienko z okiennicami, kasę, półki wewnątrz 
domku oraz wyprofilowane akcesoria. 
Zakupy można robić nie wysiadając z samochodu. 
- Szkoła wyposażona jest w stolik z blatem do rysowania, 
tablicę z alfabetem i cyframi  
Wymiary 148 x 124 x 147 cm 

 
Domki powinny posiadać certyfikaty i powinny być 
dostosowane dla dzieci do lat trzech. 

4 Dywan jednokolorowy 3mx4m w kolorach: 
- jasno szary razy 1 
- Ciemno szary razy 2 
Wysokość: ok 1,5 cm 
Podkład: filc 

sztuka 3 

5 Leżaczki z dodatkowymi nogami 
- kolor niebieski 
- ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze,   
- narożniki z tworzywa sztucznego powinny stanowić nóżki 
łóżeczka,  
- konstrukcja łóżeczek powinna pozwalać  na układanie 
łóżeczek jedno na drugim, co będzie ułatwiać ich 
przechowywanie.  
- wym. 132,5 x 59 x 12 cm  

sztuka 30 

6 Komplet pościeli z wypełnieniem wraz z prześcieradłem z 
podkładem 
Rozmiar 120x90 
Pościel w kolorach bieli z dodatkiem zieleni i szarości 
Prześcieradła w kolorze białym lub szarym 
Całość przewiewna i bawełniana 

sztuka 30 

7 Bujaczek – siedlisko dla małych dzieci 
Od 3kg – 18kg 
Powinien posiadać pasy bezpieczeństwa oraz pałąk do zabawy 
łatwy w montażu i demontażu 
Kolory żywe, wesołe ( czerwienie, żółcienie, zielone 
Pokrowiec ściągany do prania 
Całość wykonana z mocnego wytrzymałego plastyku 

sztuka 6 

8 Klocki do ćwiczeń koordynacji wzrokowo-manualnej 
- jeden zestaw to 10 klocków o różnych kształtach, które można 
wykładać do pojemnika przez odpowiednie otwory 
wym. 14 x 14 x 21 cm  
Zabawka dla dziecka od 6 do 36 miesięcy 

zestaw 10 

9 Piramidka z kółek 
Kolorowa plastykowa piramida dla dzieci od 12 miesiąca życia 

sztuka 6 
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Podstawa w formie bujanego podestu; 
Kolorowe puste kółka ( minimum 5 sztuk), lekkie i poręczne dla 
dziecka z gładkimi obrysami, celem uniknięcia zarysowania 
dziecka podczas zabawy. 
Górne kółko powinno posiadać brzęczące kolorowe koraliki, 
które mają zachęcić dziecko do zabawy 
Średnica kółek – od 9cm – do max 14cm 
Całość nie większa niż 15 cmx25cm 
 

10 Plastikowy kącik zabaw 
Muzyczne Centrum Aktywności łatwe do  złożenia i 
zmontowania  
Zabawki znajdujące się na centrum aktywności powinny 
zawierać: 
• walec obrotowy z grzechotką,  
• świecące przyciski księżyca,  
• gwiazdki i kokardki,  
• okienko z motylkiem,  
• muzyczny kwiatuszek obracany, terkoczący podczas zabawy,  
• muzyczna książeczka,  
• grzechotki  
• wiszące zabawki zawieszki. 
Każdy przycisk powinien wydawać przyjemne i ciekawe 
dźwięki. Zabawka powinna dodatkowo posiadać świecące 
elementy i grać wesołe melodyjki, posiadać regulację siły głosu.  

zestaw 3 

11 Ksylofon 
Zabawka polegająca na wbijaniu kulek przez otwory w 
ławeczce połączona z grą na ksylofonie. Można na nim grać 
przy użyciu drewnianej pałeczki  
Ilość kulek o śr. ok 5 cm-3 
Liczba pałeczek – 1 
Liczba młoteczków – 1 

sztuka 6 

12 Klocki z miękkiego tworzywa w różnych kształtach i kolorach. 
Zapakowane w wygodną torbę zapinaną na ekspres. Klocki 
mają rozwijać i ćwiczyć motorykę rąk.  
• 26 szt.  
• wym. 39 x 27 x 6 cm 

zestaw 10 

13 Sześcian z labiryntem 
Drewniany, kolorowy sześcian do 5 różnych zabaw.  
Ścianka nr 1 to pętla motoryczna.  
Przekładanka składająca się z dwóch torów, umieszczonych na 
drewnianej, kolorowej podstawie.  
Na pętlach powinno znajdować się 21 drewnianych korali o 
różnych kształtach i kolorach.  
Ścianka nr 2 powinny przedstawiać kolorowe literki.  
Ścianka nr 3 powinna przedstawiać liczydło.  
Ścianka nr 4 powinna być labiryntem. 
Ścianka nr 5 powinna być kołami zębatymi. Dzięki kostce 
dziecko ma uczyć się literek, rozpoznaje kształty i kolory, 
pobudza zmysły i motorykę.  
• wym. 36 x 28,5 x 55 cm 

sztuka 3 
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14 Układanka  w formie zestawu puzzli i domina dla najmłodszych. 
Zestaw powinien  zawierać co najmniej: 
4 rodzaje puzzli z motywami zwierząt i owoców, warzyw, 
dinozaurów 
2 domina z motywami kosmosu, lub bajkowymi, lub 
zwierzęcymi itp. 
Całość z mocnego grubego laminowanego kartonu  o wielkości 
ok  90x50mm 

sztuka 10 

15 Koń na biegunach – Specyfikacja: 
siodełko nisko osadzone, 
uchwyty na rączki solidnie przymocowane,  
z solidnego tworzywa, które łatwo się czyści. 
Zabawka dla dzieci od 12 mies. 
Wymiary: 86 dł. x 29 szer. x 43 wys.(cm) 
Kolor: niebieski i czerwony 

sztuka 6 

16 Aktywny stoliczek interaktywny z plastyku 
Stolik powinien posiadać wiele możliwości zabawy:  
- Baby Pad Edukacyjny -  dziewięć dotykowych przycisków z 
efektami dźwiękowymi - umożliwiający dziecku przyswajanie 
cyfr, słów i wielu nowych pojęć, 
- Książeczka ze zwierzętami - przewracając strony można 
usłyszeć wesołe wierszyki, poznać pierwsze litery alfabetu, a 
także zwierzęta i odgłosy, jakie wydają,  
- Odtwarzacz muzyczny - włączając odtwarzacz można 
posłuchać różnych melodii i wesołych piosenek, 
- pianino - dzięki tej klawiaturze dziecko może wgrywać i 
słuchać melodii, rozwijając zdolności manualne, 
- Kształty i kolory - trzy przyciski po środku stolika uczą 
kształtów i kolorów.   
Dostosowany dla dziecka od 6 mca życia 

sztuka 3 

17 Wózek z przesuwanką  
Kolorowa, interaktywna i wielofunkcyjna zabawka z szerokim 
rozstawem kół by łatwo było dziecku ją przesuwać, co powinno 
wspomagać naukę chodzenia oraz rozwój koordynacji 
ruchowej. 
Popychacz powinien być wielofunkcyjny, dla dzieci uczących się 
chodzić oraz tych, które jeszcze bawią się na siedząco 
solidne i bezpieczne materiały 
Powinien posiadać dużo kolorowych, ruchomych i klekoczących 
elementów, odgrywać melodie i dźwięki 
Zabawka powinna być w polskiej wersji językowej 
Dla dzieci od 6 m-ca życia 

sztuka 3 

18 Zabawka – Duży gigantyczny Traktor/lub Spychacz  
Zestaw o łącznej długości 102 cm, powinien składać się z 
traktora oraz przyczepy. Masywna konstrukcja oraz ogromna 
wytrzymałość (nośność traktora to 100 kg, nośność przyczepy 
to 60 kg). Dodatkowym wyposażeniem zestawu powinna być 
rączka, która zamontowana do przyczepy przekształca ją w 
samodzielny wózek, do przewożenia skarbów malucha. 
Całość powinna być wykonana z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne, dzięki 

sztuka 3 
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czemu zabawkę przez cały rok można przechowywać np. w 
ogródku czy na balkonie.  
Zabawka może być w formie traktora lub spychacza o 
zbliżonych parametrach 

19 Drewniany chodzik i jednocześnie kostka edukacyjna ze sklejki i 
litego drewna - każda ścianka to inna atrakcja dla malucha: 

• Sorter wraz z klockami do rozpoznawania i 
dopasowywania kształtów. 

• Ścianka z liczbami do podejmowanie pierwszych prób 
liczenia i zaznajomi małe oczka z wyglądem cyferek. 

• Zegar do  pokazywania godziny i demonstracji upływu 
czasu. 

• Labirynt na górnej ściance do ćwiczeń dla małych 
rączek. 

• Tablica do kredy do twórczej ekspresji np. malowania 
Zabawka powinna zawierać:  

• Hamulec na tylnej osi, 

• Kółka chodzika,  

• gumowe obręcze pełnej szerokości, zamontowane na 
osiach, dzięki czemu nie wykrzywiają się i są bardziej 
stabilne.  

• Kółka nie powinny rysować podłogi. 
Może pełnić funkcję mobilnej skrzynki do przechowywania 
Pomalowany w ładne pastelowe kolory za pomocą 
bezpiecznych farb. 
W zestawie instrukcja w języku polskim 
Zabawka dla dzieci w wieku żłobkowym 

sztuka 2 

20 Zabawki do piasku – Zestaw powinien zawierać 

• 20 sztuk foremek 

• 10 łopatek 

• 5 wiaderek 

• 10 grabek 

• 2 młynków 

• 5 autek 
Całość wykonana z mocnego, kolorowego, wysokiej jakości 
tworzywa 

zestaw 2 

21 Miękkie lalki – zestaw=5 sztuk 
Wielkość nie mniejsza niż 25 cm 

zestaw 2 

22 Lalki - zestaw = 5 sztuk 
Lalki z plastykowymi głowami, z włosami do czesania, ubranka 
zdejmowalne, nadające się do prania 
Wielkość nie mniejsza niż 25cm 

zestaw 1 

23 Autka – zestaw 
Zestaw 15 samochodów w różnych wielkościach wykonane z  
plastyku dostosowanych z częściami dla dzieci od 12 mca życia, 
(bez małych elementów) 

zestaw 1 

24 Piaskownica plastykowa zbudowana z elementów 
plastykowych do składania, łatwa do montażu i demontażu 
Zawierać powinna –  
4 wygodne siedziska 

sztuka 2 
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Pokrowiec do przykrycia 
Mieć prosty montaż 
Dostosowana dla dzieci w wieku od 12 miesięcy 
Wymiary po złożeniu elementów ok 100x100x20cm 
Wymiary siedziska nie większe niż 20cmx35cm 
 

25 Kontrastowe kostki – zestaw piankowych kostek ze wzorami w 
kontrastowych kolorach (kostka w czarno-biało-czerwone 
kształty geometryczne i uśmiechnięte buzie 
Pokryte trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości.  
• dł. boku 15 cm 

sztuka 3 

26 Mały kącik zabaw do stymulacji zmysłów maluszków w 
kształcie krokodyla lub kurki. Powinien posiadać wiele 
elementów ruchomych, dotykowych i piszczących, dzięki 
którym pozwolą dzieciom na poznawanie nowych kształtów, 
faktur, materiałów i dźwięków. Krokodyl wyposażony powinien 
być w przesuwankę, ruchome koła zębate, drążki z kształtami 
geometrycznymi, dzwoneczki, kolorowe szybki i lusterko. W 
tylnej części oraz po bokach znajdować się powinny materace, 
na których dziecko będzie mogło wygodnie usiąść lub położyć 
się.  

• wym. 174 x 54 x 48 cm  

• wys. siedziska 23 cm  

• gł. siedziska 26 cm  

• wym. ścianki oddzielającej 50 x 48 cm  

• wym. bocznych materacy 174 x 40 cm 

• Zabawka od 2 lat 

sztuka 1 

27 Kącik zabaw motoryki małej i dużej  
Kącik z tunelem pokrytym niebieską pleksi w kształcie łodzi 
podwodnej. Wykonany ze sklejki i płyty laminowanej oraz 
drewna. Kącik jest wyposażony powinien w materac-falę, po 
której dzieci będą zjeżdżać  i wspinać się, przesuwanki, okienko 
i podesty pokryte powinny być wykładziną. Zjeżdżalnię i skośny 
podest powinno być można montować wymiennie.  
• tunel o śr. 50 cm i dł. 57 cm  
• wym. modułu fali 66 x 122 x 43 cm  
• wym. około 293 x 187 x 125 cm  

sztuka 1 

28 Zastawa stołowa dla dzieci - kubek, miseczka, talerzyk- 
Wykonane z melaniny celem utrzymania czystości, możliwe do 
wyparzania w 90 stopniach 
- z motywem zwierząt, np. ptaszków, piesków itp 

zestaw 30 

29 Sztućce dla dzieci (łyżka, łyżeczka, widelec)  
Wykonane z wysokiej jakości metalu o delikatnych obrysach 
w etui 

zestaw 30 

30 Butelki do mleka ze smoczkiem lub ustnikiem w niekapku 
Wykonane z plastyku dostosowanego do wyparzania 
Pojemność minimum 200 ml 

sztuka 20 

31 Nocnik 
Kolor zielony lub żółty 
Materiał – plastyk 

sztuka 30 
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32 Wyprawki plastyczne dla dzieci 30 dzieci 
komplet składający się z: 
-30 bloków,  
-12 kolorów po 25 sztuk kredek • każdy kolor w osobnej 
torebce strunowej • pakowane zbiorczo w kartonik • dł. 8 cm • 
śr. 0,7 cm,  
-6 kolorów farb w pojemnikach 500 ml (czerwony, zielony, 
niebieski, żółty, biały, czarny) -  ( 2 zestawy) 
- zestaw 12 kolorów plasteliny w intensywnych kolorach po 15 
sztuk każdy 
- zestaw arkuszy brystolu – 100 sztuk kartek brystolowych w 
formacie A3 
- zestaw 30 pędzli do malowania 
- zestaw 6 kubków na wodę do malowania farbami 
- zestaw 30 teczek kolorowych do przechowywania prac dla 
dzieci 
- zestaw 10 nożyczek dla dzieci w grupie starszaków 
 

komplet 1 

33 Wózek cateringowy trzy półkowy ze stali nierdzewnej o 
maksymalnym udźwigu 75 kg na półkę. Powinien posiadać 4 
obrotowe gumowe kółka, w tym 2 z hamulcami. 

sztuka 1 

 

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

do końca 30.09.2018r. 

f) Płatności będą realizowane po wykonaniu dostaw krzeseł i gotowych mebli, 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 zgadza się na częściowe dostawy, za które Wykonawca będzie wystawiał faktury 

obejmując ceny poszczególnych części zamówienia ujęte w Formularzu ofertowym stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego rozeznania rynku 

g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, na poszczególne części zamówienia. 

 

IV. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia przypada na okres: 30.09.2018  

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. 

2. Posiadają doświadczenie w realizacji dostaw tj. co najmniej jedną na dostawę z 

asortymentem dla dzieci 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 
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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, 

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:  

01.08.2018. do godz. 12.00 w oddziale Żłobka Hajduczek:  Ul. Podmiejska 62, w Chorzowie  
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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 asortymentu dla dzieci 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 asortymentu dla dzieci 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  materiałów dydaktycznych, zabawek i drobnego wyposażenia 
sal dzieci niezbędnych do działalności Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie w ramach 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 Jednostka 

miary 

Liczba 

sztuk 

Cena brutto zawierająca należny 

podatek VAT o ile dotyczy 

1 Plac zabaw-małpi gaj  zestaw 2  

2 Plac zabaw - zjeżdzalnia sztuka 2  

3 Plac zabaw - domek ogrodowy sztuka 2  

4 Dywan jednokolorowy 3mx4m sztuka 3  

5 Leżaczki z dodatkowymi nogami sztuka 30  

6 Komplet pościeli z wypełnieniem wraz z 

prześcieradłem z podkładem 

sztuka 30  

7 Bujaczek sztuka 6  

8 Klocki do ćwiczeń koordynacji wzrokowo-manualnej zestaw 10  

9 Piramidka z kółek sztuka 6  
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10 Plastikowy kącik zabaw zestaw 3  

11 Ksylofon sztuka 6  

12 Klocki z miękkiego tworzywa  zestaw 10  

13 Sześcian z labiryntem sztuka 3  

14 Puzzle/układanki w formie domina i memoryy sztuka 10  

15 Koń na biegunach sztuka 6  

16 Aktywny stoliczek interaktywny sztuka 3  

17 Wózek z przesuwanką interaktywny sztuka 3  

18 Zabawka - Traktor duży sztuka 3  

19 Drewniany chodzik - popychacz i pojemnik 

edukacyjny w jednym 

sztuka 2  

20 Zabawki do piasku zestaw 2  

21 Miękkie lalki - zestaw 5 sztuk zestaw 2  

22 Lalki - zestaw 5 sztuk zestaw 1  

23 Autka - zestaw - 15 sztuk zestaw 1  

24 Piaskownica plastikowa sztuka 2  

25 Kontrastowe kostki sztuka 3  

26 Mały kącik zabaw do stymulacji zmysłów maluszków sztuka 1  

27 Kącik zabaw motoryki małej i dużej sztuka 1  

28 Zastawa stołowa dla dzieci (kubek, miseczka, 

talerzyk) 

zestaw 30  

29 Sztućce dla dzieci (łyżka, łyżeczka, widelec)  zestaw 30  

30 Butelki do mleka  sztuka 20  

31 Nocnik sztuka 30  

32 Wyprawki plastyczne dla 30 dzieci - zestaw bloków, 

kredek, farb, plasteliny, nożyczek, teczek na prace 

plastyczne, brystole, kubki na wodę 

komplet 1  

33 Wózek cateringowy  sztuka  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 asortymentu dla dzieci 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  asortymentu dla dzieci  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) 

 

 


