ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 25.08.2017

Dostawa wyposażenia
dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Olkuszu
w ramach projektu Przedszkole-edukacja-integracja!

1. Zamawiający
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
ul. Legionów Polskich 67
41-310 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292465021
REGON: 242984948
tel. 507439931
www.teczowa-kraina-dg.pl

2. Osoba do kontaktu
Jolanta Muc
email: jolamuc@interia.pl; przedszkole@teczowa-kraina-dg.pl
tel. 507439931

3. Przedmiot zamówienia
3.1 Nazwa przedmiotu zamówienia
Dostawa wyposażenia dla Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Olkuszu w ramach
projektu Przedszkole-edukacja-integracja!

Kod CPV:

Nazwa kodu CPV:

39100000-3
39221000-7
39710000-2
34928480-6
44411000-4

meble
sprzęt kuchenny
elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
pojemniki i kosze
wyroby sanitarne

3.2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej w tabeli.
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SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA
ZADANIE 3 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA
DO WYDAWANIA POSIŁKÓW

Lp.
1.

Nr kosztu
w ramach
Wyposażenie
zadania w
projekcie
150
meble na wymiar

Jednostka
Ilość
miary
komplet

1

zlew

szt.

1

3.

bateria zlewozmywakowa

szt.

1

4.

umywalka

szt.

1

5.

bateria umywalkowa

szt.

1

zestaw

30

szt.

1

2.

151

6.

152

zestaw naczyń dla dzieci do
spożywania posiłków
(sztućce, kubek, mały talerz,
duży talerz, miseczka)

7.

153

lodówka

Wymagane parametry
 szerokości ścian, na których mają być zamontowane meble: 1100 x 2135 x 2760 x 1050 mm
 szafki górne: 2,115 metrów bieżących, szafki dolne 3,190 metrów bieżących
 wymiary szafek górnych: wysokość 72 cm, głębokość 30cm
 wymiary wymiar szafek dolnych: wysokość 72 cm + stopka 10 cm, głębokość 50 cm
 2 blaty o grubości 38 mm, każdy o długości 3 m
 metalowe uchwyty do szafek
 3 szuflady do szafek na pełnym wysuwie z cichym domykiem
 zawiasy z mechanizmem hamującym
 fronty wykonane z płyty meblowej w kolorze dębu
 zlew prostokątny jednokomorowy z ociekaczem, Inox, z zestawem odpływowym i syfonem w komplecie
 wymiary: szerokość 605 mm, długość 500mm, głębokość 170mm
 bateria stojąca, jednouchwytowa, chromowana, mieszacz ceramiczny, wylewka obrotowa, wężyki
przyłączeniowe
 umywalka wpuszczana
 wymiary: długość 42,5 cm, szerokość 42 cm, głębokość 17,5 cm, biała, z zestawem odpływowym i
syfonem w komplecie
 bateria jednouchwytowa, chromowana,
przyłączeniowe
 30 zestawów obejmujących:
- sztućce (widelec, łyżka, łyżeczka)
- kubek
- mały talerz
- duży talerz
- miseczka
 kolor: Inox
 pojemność użytkowa chłodziarki: 166 l
 pojemność użytkowa zamrażarki: 64 l
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mieszacz

ceramiczny,

wylewka

obrotowa,

wężyki

Lp.

Nr kosztu
w ramach
zadania w
projekcie

Wyposażenie

Jednostka
Ilość
miary

8.

154

mikrofalówka

szt.

1

9.

155

czajnik

szt.

1

10.

156

zestaw

1

11.

156

zestaw koszy zewnętrzne na
śmieci (4 sztuki - na odpady
zmieszane, papier, plastik,
szkło)
podajnik na ręczniki
papierowe

szt.

1

12.

pojemnik na sztućce

szt.

1

13.

taca poliestrowa

szt.

4

14.

dzbanki

szt.

4

15.

zestaw koszy wewnętrznych
(4 sztuki - na odpady
zmieszane, papier, plastik,
szkło)
wieszak ścienny

zestaw

1

szt.

1

16.

Wymagane parametry


klasa energetyczna: A++






pojemność: od 20 do 25 litrów
sterowanie: elektroniczne
funkcje podstawowe: rozmrażanie, podgrzewanie, gotowanie, grill
moc mikrofali: 800 W

 kolor srebrno-czarny
 pojemność 1.5 l
 zatrzaskiwana pokrywa
 filtr
 grzałka
 obrotowa podstawa
 moc grzałki 1800 W
 obudowa ze stali nierdzewnej
 regulator temperatury
 zestaw czterech kompaktowych koszy do segregacji o pojemności od 30 do 35 litrów każdy
 w zestawie kolorowe pokrywy, ułatwiające oznaczenie rodzaju odpadów
 etykiety z opisem rodzajów odpadów
 kosze z zaczepami, które dają możliwość łączenia ich w zestaw
 pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego
 na 250 szt. ręczników
 okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku.
 zamykany na kluczyk.
 wymiary: głębokość min. 14 cm, szerokość min. 28 cm, wysokość min. 26 cm
 pojemnik z przegrodami
 wymiary 500x300 mm, biały
 taca poliestrowa do serwowania posiłków
 wymiary 520x350 mm
 biała
 dzbanek szklany na ciepłe i zimne napoje
 pojemność: 1l
 zestaw czterech kompaktowych koszy do segregacji o pojemności od 30 do 35 litrów każdy
 w zestawie kolorowe pokrywy, ułatwiające oznaczenie rodzaju odpadów
 etykiety z opisem rodzajów odpadów
kosze z zaczepami, które dają możliwość łączenia ich w zestaw
 wieszak metalowy,
 min. 4 haczyki
 długość 40 cm
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Lp.

Nr kosztu
w ramach
zadania w
projekcie

Wyposażenie
kosz wewnętrzny na śmieci

17.

Jednostka
Ilość
miary
szt.

1

Wymagane parametry
 kosz na śmieci, wykonany z PCV
 o pojemności od 30 do 35 litrów

WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA
DLA PERSONELU
Lp.
1.

Nr kosztu
w ramach
Wyposażenie
zadania w
projekcie
165
czajnik elektryczny

Jednostka
Ilość
miary
szt.

1

2.

166

mikrofalówka

szt.

1

3.

169

umywalka

szt.

1

bateria umywalkowa

szt.

1

4.

Wymagane parametry















kolor srebrno-czarny
pojemność 1.5 l
zatrzaskiwana pokrywa
filtr
grzałka
obrotowa podstawa
moc grzałki 1800 W
obudowa ze stali nierdzewnej
regulator temperatury
pojemność: 23 l
szerokość: 49 cm
sterowanie: elektroniczne
funkcje podstawowe: rozmrażanie, podgrzewanie, gotowanie, grill
moc mikrofali: 800 W

 umywalka wpuszczana
 wymiary: długość 42,5 cm, szerokość 42 cm, głębokość 17,5 cm, biała, z zestawem odpływowym i
syfonem w komplecie
 bateria jednouchwytowa, chromowana, mieszacz ceramiczny, wylewka obrotowa, wężyki
przyłączeniowe
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WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO
Lp.
1.

Nr kosztu
w ramach
Wyposażenie
zadania w
projekcie
170
odkurzacz

Jednostka
Ilość
miary

Wymagane parametry

szt.

1




 szafka dwuczęściowa wykonana z białej płyty meblowej
 wymiary dolnej części szafki: wysokość 200 cm, szerokość 60cm
 wymiary górnej części szafki: wysokość 40cm, szerokość 120cm
 zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej
 kolor INOX
 z zestawem odpływowym i syfonem
 wymiary 450x550 mm
 bateria stojąca, jednouchwytowa, chromowana, mieszacz ceramiczny, wylewka obrotowa, wężyki
przyłączeniowe

2.

171

szafka na środki chemiczne i
mopy

szt.

1

3.

172

zlew gospodarczy z baterią

szt.

1

moc: 650 W
głośność od 76 do 80 dB
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4. Termin i sposób składania ofert
4.1 Termin składania ofert:
1) Termin na składanie ofert upływa z końcem dnia 01.09.2017.
2) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
do Zamawiającego.

wpływu oferty

4.2 Sposób składania ofert oraz udostępnienia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
1) Oferta powinna być przygotowana na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
2) Oferta może być złożona:
- w wersji elektronicznej w postaci skanu, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
na adres: jolamuc@interia.pl oraz przedszkole@teczowa-kraina-dg.pl
- lub w wersji papierowej, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, osobiście lub
przesłana do siedziby firmy na adres:
VITALIO S.C. Jolanta Muc, Arkadiusz Muc
ul. Legionów Polskich 67
41-310 Dąbrowa Górnicza
3) Zamawiający udostępni wynik postępowania o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie informacji na
swojej
stronie
internetowej
oraz
poprzez
wysłanie
jej
drogą
elektroniczną
do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

5. Kryteria oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
1) Cena brutto – waga 80% (maksymalna ilość punktów – 80)
Sposób wyliczenia punktacji:
cena brutto najniższa z otrzymanych ofert/cena brutto ocenianej oferty x 80 punktów
2) Termin realizacji zamówienia – waga 20% (maksymalna ilość punktów – 20)
Sposób wyliczenia punktacji:
termin realizacji zamówienia najkrótszy/termin realizacji zamówienia z ocenianej oferty x 20 punktów
Zamawiający dopuszcza maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Termin ten liczy się od dnia następnego po
dniu podpisania umowy.
Wybór wykonawcy nastąpi w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, zgodnie z powyższymi kryteriami,
z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. W przypadku równej ilości punktów
decydujące jest kryterium dotyczące ceny.
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6. Tryb udzielania zamówienia
Udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.

7. Warunki szczegółowe:

1) Cena powinna obejmować dostawę wyposażenia na adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 65/7,
32-300 Olkusz oraz montaż mebli i armatury sanitarnej.
2) Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia – termin dostawy i montażu. Zamawiający dopuszcza
maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy z Wykonawcą. Termin ten liczy się od dnia następnego po dniu podpisania umowy.
3) Oferta powinna zawierać termin ważności co najmniej do 30.09.2017.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy.
7) Z Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
8) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo 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 związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało
dg.pl/przedszkole3/przegladaj/aktualnosci.

umieszczone

na

stronie

internetowej

Zał. 1 Formularz oferty

Jolanta Muc
Arkadiusz Muc
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www.teczowa-kraina-

