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 Koszalin, dnia 24.05.2019 r. 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
W związku z realizacją projektu „Rozwój żłobka Małe Serduszko w Koszalinie poprzez stworzenie 50 miejsc 
opieki dla dzieci do lat 3 ” o nr RPZP.06.06.00-32-K005/18-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
RPZP.06.06.00 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
poszukujemy dostawy mebli do nowotworzonego żłobka w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 11-15. 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 
CKH Dariusz Misior 
Lipie 28,  
78-331 Rąbino  
Osoba do kontaktów: Paulina Stachnik-Jaworska tel. 604 205 621 
  
II OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 
39100000-3 Meble 
 

l.p. Wyszczególnienie  OPIS 

1 szafki do szatni szt. 9. 

8 szafek 6 osobowych i 1 szafka 3 osobowa. Stabilna i funkcjonalna szatnia z 
metalowym stelażem i aplikacją w 5 kolorach przeznaczona dla 50 dzieci. Półeczka z 
przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku. 
Pod ławeczką metalowe pręty na buty pozwalające utrzymać czystość pod szatnią. 
Szatnia 6 osobowa – wys. Siedziska 34 cm*wym. 136/4/137 cm;  szatnia 3 osobowa 
wys. siedziska 34 cm* wym. 72/42/137 cm 
(możliwe odchylenia +/- 5%) 

2 Leżaki 50 szt. 

Kompletny leżak do spania ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą 
powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego stanowiące nóżki łóżeczka; konstrukcja 
umożliwiająca układanie łóżeczek jedno, na drugim. Wymiary: 132,5/59/12 cm. 
Maksymalne obciążenie 60 kg.  
(możliwe odchylenia +/- 5%) 

3 
krzesełka dla dzieci 50 
szt. 

1) 39 krzesełek, wysokość 26 cm, szerokość 27,5 cm. Oparcie delikatne, 
zaokrąglone, wyprofilowane, stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. 

2) 11 krzesełek z blatem do karmienia.  Metalowy stelaż, tapicerka wykonana 
z PCV. Krzesełka składane.  Wymiary 53/76,6/99 cm.  

(możliwe odchylenia +/- 5%) 

4 stoliki dla dzieci 

7 stołów 6 osobowych. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 
mm w tonacji klony, wykończone klonowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 
mm. Wymiar blatu 120/74 cm (możliwe odchylenia +/- 5%). 
Nogi do blatów kwadratowe.  Wysokość 40 cm.   

5 
zestaw szaf na leżaki i 
pościel 

Zestaw specjalistycznych szaf  wykonywanych na wymiar do przechowywania 
leżaków oraz pościeli. Meble wykonane z płyt laminowanych o grubości około 18 
mm. 

1) 2 szafy: szerokość 2 metry/ wysokość ok. 260 cm 
2) 1 szafa: szerokość 3 metry/ wysokość około 260 cm. 
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6 

zestaw 
szafek/regałów na 
zabawki i pomoce 
dydaktyczne do sal 

1) 2 regały wykonane z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm, w tonacji 
pastelowej, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty 
laminowanej o wymiarach 60 cm na 170 cm, głębokość 40 cm. 

2) 5 regałów wykonanych z płyty laminowanej o gr. ok. 18 mm, w tonacji 
pastelowej, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty 
laminowanej o wymiarach 150 cm na 90 cm, głębokość 40 cm. 

3) 7 dwupoziomowych półek wykonanych z płyty laminowanej o gr. ok. 18 
mm, w tonacji pastelowej o wymiarach 90 cm na 30 cm, głębokość 20 cm. 

4) 1 szafa: szerokość około 4 metrów (na wymiar dopasowana do miejsca 
ustawienia)/ wysokość około 260 cm o podstawie trójkątnej. 
 
(możliwe odchylenia +/- 5%) 

7 
komplet mebli do 
zaplecza kuchennego 
ze stali nierdzewnej 

Zaplecze kuchenne (zmywalnia): 
1) stół ze zlewem 1 komorowym, półką dolną, otwór pod baterię rant tylny, 

wymiary 600x600x850 mm. 
2) stół odkładczy z półką dolną , wymiary 600x400x850 mm. 
3) szafa przelotowa z drzwiami suwanymi do zamontowania w otworze 

ściennym z jedną półką wewnątrz, wymiary 800x500x1000 mm. 
 
Pomieszczenie kuchenne: 

1) stół ze zlewem 1 komorowym lewym, półką dolną – nogi tylne cofnięte o 
150 mm, otwór pod baterię rant tylny, wymiary 1400x600x850 mm. 

2) stół z szafką z drzwiami suwanymi, rant tylny, wymiary 1400x600x850 mm. 
3) szafka wisząca z drzwiami suwanymi, wymiary 1400x300x600 mm. 

 
W przypadku mebli na wymiar  - każdy z Wykonawców/Oferentów jest zobowiązany do dokonania wizji 
lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem prac 
będących przedmiotem zamówienia, skalkulowania ceny oferty oraz przygotowania zapotrzebowania na 
materiały. 
 
Meble (lub części z których zostały wykonane) muszą spełniać wymogi dopuszczające do użytkowania w 
żłobkach zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 lipca 2014r. w 
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony  żłobek 
lub klub dziecięcy. 
 
Na dostarczony przedmiot zamówienia Dostawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 
miesięcy. 
 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 19 czerwca 2019 r. 

 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – na każdy z elementów zamówienia osobno. 
 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie zlecenia przez podwykonawców. 

 

Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT: 

1. Oferenci zobowiązani są do złożenia: 

a). formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania 

b). oświadczeń – załącznik nr 2 do zapytania. 
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V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:  

1) Osobiście lub pocztą w Żłobku „Małe serduszko” (Sekretariat): ul. Odrodzenia 34, 75-306 Koszalin, 

przy czym dnia 03 czerwca 2019 r. do godziny 12:00. 

2) Mailem (skan oferty z załącznikami) na:  e-mail: info@maleserduszko.pl do dnia 03 czerwca 2019 r. 

do godziny 12:00. 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Zarówno dla ofert nadsyłanych pocztą (liczy się data odbioru przesyłki), składanych osobiście, jak i przesyłanych 

mailowo jest to dzień  03 czerwca 2019 r – do godziny 12:00. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy zobowiązania są wykazać spełnienie następujących wymagań: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia. 

3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. 

2. W celu potwierdzenie spełnienia wymaga warunkujących udział w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani 

wypełnić oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.  

VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY: 

1. Podana w ofercie cena ma być ceną obejmującą całość wartość dostawy (wraz z materiałami) oraz 
montażu. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. 
3. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jaki poniesie Wykonawca, w tym zobowiązania publiczno-

prawne, czy też VAT. 
 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT (informacja o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 

oceny ofert i sposobu oceny ofert – przyznawanej punktacji za spełnienie danego kryterium: 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie. 
 

2. Ocenie podlegają kryteria: 
a) Cena (osobno dla każdego elementu zamówienia). 

 
3. Kryteriom będzie przyznane następujące znaczenie: 

l.p. Nazwa kryterium WAGA 

1 Cena 100% (100 punktów) 

RAZEM 100% (100 punktów) 

 

4. Kryterium CENA będzie oceniane następująco: 

                                              Cena minimalna 

Cena oferty badanej= ----------------------------*100% 

                                          Cena oferty badanej 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY: 
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Wykonawcy, którego oferta została uznana najkorzystniejszą, zostanie wskazane miejsce i termin podpisania 

umowy, przy czym termin podpisania umowy przewiduje się na dzień 3-4 czerwca 2019 roku.  

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY: 

Z udziału z postępowania wykluczone są osoby/podmioty: 

1. Powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

2. W okolicznościach określonych  w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT: 

1. Odrzuceniu podlegają oferty, które: 

a) Nie spełniają wymagań niniejszego zapytania, 

b) Nie są zgodne z przepisami prawa, 

c) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa. 

2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi Oferentów w piśmie informującym o wyniku 

postępowania. 

XIII. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY I ANEKSÓW: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy. 

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia aneksu do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą na skutek: 

a) Zmian terminów realizacji projektu, 

b) Zmian zakresu lub zmian metody wykonywania przedmiotu umowy, której nie można było przewidzieć 

na etapie wdrożenia procedury zamówienia, 

c) Zmian wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron. 

XIV INFORMACJE DODATKOWE: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania 

przyczyny. 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za przedmiot dostawy w terminie do 14 dni, po zrealizowaniu 

zamówienia, jednakże płatność uzależnia się od posiadania środków na rachunku bankowym z tytułu dotacji. 

 

XV INFORMACJE O ZAŁĄCZNIACH: 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenia 


