Zapytanie ofertowe – 07/2019
dot. zakupu i zakup mebli biurowych do
Żłobka „Z Innej Bajki” w Białymstoku

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020".

Zamawiający:
Marzena Dąbrowska-Kałmucka
Ul. Zachodnia 2F lok. U1U2
15-345 Białystok
NIP: 542-264-60-81 REGON: 364129269

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa mebli biurowych innego wyposażenia do żłobka Z Innej Bajki" w
Białymstoku w ramach projektu: „BACK2WORK – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na os. Nowe
Miasto w Białymstoku, w celu aktywizacji zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Biurko lewe, narożne z szufladą

1

2.

Krzesło biurowe obrotowe, regulowane, z mechanizmem odchylania i
podłokietnikiem. Materiał: ekoskóra. Kolor: czerwony

1

3.

Krzesło biurowe niższej klasy. Kolor ciemny

4

4.

Stolik kawowy (do poczekalni) o niewielkich rozmiarach. (ok 50cmx50cm) Może
być okrągły.

1

5.

Sofa do poczekalni. Szerokość maksymalna 150cm. Materiał: ekoskóra. Kolor:
szary

1

6.

Szafa dwudrzwiowa. Drzwi przesuwne. Wnętrze: półki oraz garderoba.
Szerokość maksymalna 165cm. Wysokość max: 250cm. Kolor płyty: biały.
Opcjonalnie: lustro

1
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Ilości produktów są przykładowe, jednak stanowią minimum. Oferent może zaproponować inny, podobny produkt,
spełniający funkcje wymienionych produktów w ilości nie mniejszej od wskazanej.

Termin dostawy:
Najpróźniej do 30.09.2019r.

Dodatkowe informacje:
•

Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, gotowy do użycia,
spełniający wymogi bezpieczeństwa, techniczne i funkcjonalno-użytkowe oraz dopuszczony do
stosowania w placówkach prowadzących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań
lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek.

•

Przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne atesty i certyfikaty, spełniać wymogi bezpieczeństwa
oraz ergonomii, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby, dopuszczony do stosowania w
placówkach prowadzących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie
musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi
urządzeniami atesty lub certyfikaty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz certyfikaty zgodności lub
deklarację zgodności (dotyczy urządzeń, dla których jest to wymagane odrębnymi przepisami),

•

Sprzęt i akcesoria powinny być wykonane z materiałów nie powodujących stanów alergicznych,
powinien posiadać atesty lub certyfikaty, powinien być fabrycznie nowy, posiadać znak CE świadczący o
dopuszczeniu do obrotu na rynku Wspólnoty Europejskiej, dopuszczony do stosowania w placówkach
prowadzących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać
lokal, w którym ma być prowadzony żłobek

Całkowita cena brutto powinna obejmować również koszty transportu i dostawy towaru do Żłobka „Z Innej Bajki”
w Białymstoku ul. Pogodna 4B, 15-354

Kryterium oceny ofert – cena: 100%

Sposób składania ofert:
Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych.
Oferty należy składać do 26.09.2019r. do godziny 15:00 na adres: zinnejbajkibialystok@gmail.com
Zainteresowanym oferentom możliwość udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej.
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Dodatkowe warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają taki obowiązek oraz odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy. Zamawiający
uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
2.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 wydanych przez Ministerstwo Rozwoju,

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia –
weryfikowane na postawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
4.

Nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych

5. W wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na
przygotowanych przez Zamawiającego wzorach

Załączniki:
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 3 – Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup i dostawę wyposażenia żłobka: mebli biurowych przeznaczonych do wyposażenia i funkcjonowania żłobka
Z Innej Bajki" w Białymstoku w ramach w ramach projektu: „BACK2WORK – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 na os. Nowe Miasto w Białymstoku, w celu aktywizacji zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Biurko lewe, narożne z szufladą

1

2.

Krzesło biurowe obrotowe, regulowane, z mechanizmem odchylania i
podłokietnikiem. Materiał: ekoskóra. Kolor: czerwony

1

3.

Krzesło biurowe niższej klasy. Kolor ciemny

4

4.

Stolik kawowy (do poczekalni) o niewielkich rozmiarach. (ok 50cmx50cm) Może
być okrągły.

1

5.

Sofa do poczekalni. Szerokość maksymalna 150cm. Materiał: ekoskóra. Kolor:
szary

1

6.

Szafa dwudrzwiowa. Drzwi przesuwne. Wnętrze: półki oraz garderoba.
Szerokość maksymalna 165cm. Wysokość max: 250cm. Kolor płyty: biały.
Opcjonalnie: lustro

1

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………….…

Adres:

……………………………………………………………………………….…

NIP/REGON:

……………………………………………………………………………….…

Telefon, adres e-mail:

………………………………………………………………………….………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………..2019 r. składam/y ofertę na zakup i dostawę wyposażenia żłobka:
mebli biurowych przeznaczonych do wyposażenia i funkcjonowania w żłobku Z Innej Bajki" w Białymstoku w ramach w ramach projektu: „BACK2WORK – utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na os. Nowe Miasto w Białymstoku, w celu
aktywizacji zawodowej rodziców” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020, zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

Sprzęt i wyposażenie objęte będzie gwarancją: ……………………..
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie ………………….
* niepotrzebne skreślić
PONADTO OŚWIADCZAM/Y, ŻE:
1. Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
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2. Określone wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko
Wykonawcy
z
tytułu
oszacowania
wszelkich
kosztów
związanych
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
3. Zakres oferowanej dostawy jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym, oferowany sprzęt i wyposażenie jest
fabrycznie nowe.
4. Nazwa podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu zamówienia
(zakres rzeczowy):
1.
………………………………
………………………. - ………………………………………………….1
5. Posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniam/y wszystkie warunki udziału
w
niniejszym
postępowaniu
i
nie
podlegam/y
wykluczeniu
z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
6. Znam/y
warunkami
realizacji
przedmiotowego
zamówienia
określone
w
Zapytaniu
ofertowym
i akceptujemy je bez zastrzeżeń a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. Nie stawienie się do podpisania
umowy
w
wyznaczonym
miejscu
i terminie jest równoznaczne z rezygnacją z jej podpisania.
7. Nie byłem/liśmy prawomocnie skazany/i za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
9. Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę uprawnioną (upoważnioną) do reprezentowania
Wykonawcy.
10. Do oferty załączam/y:
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US
Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

(miejscowość i data)

(podpis)

1

Wypełnić wpisując „nazwę podwykonawcy - zakres rzeczowy” jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo
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Załącznik 2

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
W związku z uczestnictwem w zapytaniu ofertowym ……………… z dnia ……… oraz mając świadomość
odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia, wynikającej
z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 – jednolity tekst
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że firma:
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
nie jest powiązana z 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 osobowo lub kapitałowo, gdzie poprzez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Oferentem, polegające na:
•
•
•
•

uczestnictwie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Data i podpis osoby uprawnionej
………………………….……………………………………..
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Załącznik 3

OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W TRUDNIEJ SYTUACJI
ORAZ O NIEZALEGANIU WOBEC ZUS I US

W związku z uczestnictwem w zapytaniu ofertowym nr …..
z dnia ……………………… oraz mając
świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia,
wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 –
jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że firma:
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
…………………………………………..…………………………………………..
znajduje się w dobrej sytuacji finansowej oraz nie zalega z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

Data i podpis osoby uprawnionej
………………………….……………………………………..
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