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OGŁOSZENIE 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA 

DOSTAWĘ ZABAWEK, POMOCY DYDAKTYCZNCH, KSIĄŻEK, BAJEK itp.  

w ramach projektu 

 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej. 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 
 

Oznaczanie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 
39162100-6 - Pomoce dydaktyczne  

37520000-9 – Zabawki 

37524000-7 – Gry 

37523000-0 - Puzzle 

22110000 - 4 Książki 

32354500- 4  Filmy  

32353100-3 - Płyty 

1. Zamawiający. 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zapytania cenowego jest dostawa pomocy dydaktycznych, książek, zabawek  dla dzieci       

w wieku przedszkolnym (2,5 – 3 lata), które zostaną dostarczone do Akademii Przedszkolaka w Opocznie 
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w ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Pierwsza Uczelnia Twojego Dziecka” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być 

dopuszczone do użytku dla dzieci przedszkolnych. Zabawki, klocki i pomoce dydaktyczne itp. winny być 

fabrycznie nowe, kolorowe, wykonane w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości. Przedmiot 

zamówienia został podzielony na trzy części opisane w załączonych formularzach ofertowych do 

niniejszego zaproszenia do składania ofert: 

 

CZĘŚĆ I – książki, filmy, bajki itp. 

CZĘŚĆ II – pomoce dydaktyczne 

CZĘŚĆ III – zabawki, gry, puzzle itp. 

 

Wymagania Zamawiającego: 

 Pomoce dydaktyczne, zabawki itp. należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach. 

Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne, zabawki powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, 

atesty lub oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży (jeżeli wymaga tego specyfikacja 

urządzenia lub materiału). Wyroby muszą spełniać wymogi norm europejskich i muszą być 

dopuszczone do użytku dla dzieci przedszkolnych powinny być fabrycznie nowe, kolorowe, 

wykonane w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości. 

 Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia, 

pomocy dydaktycznych, zabawek nie są dla dostawców wiążące, mają jedynie charakter 

pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów 

„równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, 

funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze co wskazany w opisie konkretny             

z nazwy lub pochodzenia.  

 Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne 

jednostkowe opakowania. 

 Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów związanych z dostarczeniem wyposażenia, pomocy 

dydaktycznych i zabawek do miejsca realizacji projektu (dostawy, przesyłki, transportu). 

 Zamówienie obejmuje dostawę, transport, załadunek i rozładunek pozycji wymienionych              

w formularzach ofertowych. 

3. Termin wykonania zamówienia. 

Od 20 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2014 r. 

4. Miejsce oraz termin składania ofert. 

4.1. Oferty należy składać do 19 grudnia 2014 r. do godziny 12.00  

a) pocztą tradycyjną na adres: (liczy się data wpływu do Akademii Przedszkolaka) 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 
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ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

b) osobiście do siedziby Biura Projektu na adres: 

„AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” S.C. M. Pawlik, A. Klimek 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

c) w formie elektronicznej na e-mail: 

 

info@akademia-przedszkolaka.com 

4.2. Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – do 

części nr 1, 2 lub 3. W przypadku przedstawienia oferty dotyczącej kilku części zapytania 

formularz cenowy należy złożyć do każdej części osobno. Ponadto należy złożyć oświadczenie 

załączone do niniejszego zapytania, iż jako Wykonawca zamówienia nie jest związany z Beneficjentem 

osobowo ani kapitałowo. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu 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. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach całego zamówienia (część 1, 2 

i 3). Nie dopuszcza dzielenia w ramach poszczególnych części. 

4.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.4. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty upływa w dniu                

19 grudnia  2014 r. o godz. 14.00. 

4.5. Do wybranego podmiotu w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zamówienie. 

 

mailto:info@akademia-przedszkolaka.com
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4.6. Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu 

tej czynności Wykonawców którzy złożyli oferty. 
. 

 

4.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie złożenia zamówienia lub podjęcia negocjacji                    

z oferentami w przypadku ofert, których wartość przekroczy kwoty jakie Zamawiający przeznaczył na ten 

cel w budżecie  projektu. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie 

negocjował pisemnie z oferentami. 

4.8. Zamawiający podpisze umowę na dostawę niezwłocznie po skierowaniu zamówienia do Dostawcy    

w którym poinformuje o dniu podpisania umowy dotyczy CZĘŚCI III. 

4.9. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Kryteria i sposób oceny ofert. 

5.1. W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto wyrażoną w polskich złotych do dwóch miejsc po 

przecinku.  

5.2. Głównym kryterium wyboru oferty jest cena (100 pkt.) za daną część.   

Oferta z najniższa ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone 

wg wzoru poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium oferty. 

 

        Cena oferowana minimalna brutto 

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

                                                        Cena badanej oferty brutto 

 

6. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami. 

Pani Agnieszka Klimek – Dyrektor przedszkola 

ul. Kopernika 16 E 

26 – 300 Opoczno 

Tel: 601 668 592 

oraz 

Pani Małgorzata Mlonka – Koordynator Projektu 

Tel: 509 021 050 

 

E-mail: info@akademia-przedszkolaka.com 
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