Głubczyce, 13 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na wyposażenie i montaż placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego „PICCOLINO”
w Głubczycach mieszczącego się przy ul. Aleja Lipowa 5a.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE
„Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci
oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej" w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakośd
edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej
o nr RPOP.09.01.03-16-0008/17

I.
Zamawiający:
Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek
ul. Żeromskiego 25
48 – 100 Głubczyce
strona internetowa: http://www.piccolino-glubczyce.pl/
tel.: 669-080-001
NIP: 7481216785
II.
Podstawa prawna:
Wytycznych dotyczących udzielania zamówieo w ramach RPO WP 2014 – 2020.
III.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i montaż placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego
„PICCOLINO” w Głubczycach mieszczącego się przy ul. Aleja Lipowa 5a w:
a. konika bujanego czteroosobowego;
b. piaskownicę;
c. kosz na śmieci;
d. regulamin placu zabaw;
e. ławkę;
f. zabawkę wielofunkcyjną składającą się z:
- zjeżdżalni pojedynczej;
- zjeżdżalni podwójnej;
- zjeżdżalni bujakowej.
IV.
Termin wykonania usługi:
Wykonawca zobowiązuje się, że całośd zamówienia zostanie zrealizowana do 29.06.2018 r.
V.
Kontakt:
Wszelkie
pytania

do

niniejszego

zapytania

należy

kierowad

na

adres

biuro@piccolino-glubczyce.pl

VI.
Składanie ofert:
1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy
przesład na adres e-mail: biuro@piccolino-glubczyce.pl do dnia 27.04.2018 do godziny
15:00, wpisując w tytule wiadomości Oferta na wyposażenie i montaż placu zabaw
przy ul. Aleja Lipowa 5a.
2. Zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty Wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia
dostarczenia wiadomości
UWAGA:
Zgodnie z zaleceniem Zamawiającego zatytułowanie wiadomości i przesłanie jej na wskazany
powyżej adres ma na celu zagwarantowanie jej dotarcia we właściwym czasie.
3. Oferta musi zawierad:
a. cenę brutto konika bujanego czteroosobowego;
b. cenę brutto piaskownicy;
c. cenę brutto kosza na śmieci;

d. cenę brutto regulaminu placu zabaw;
e. cenę brutto ławki;
f. cenę brutto zabawki wielofunkcyjnej z podziałem na:
- cenę brutto zjeżdżalni pojedynczej;
- cenę brutto zjeżdżalni podwójnej;
- cenę brutto zjeżdżalni bujakowej;
g. cenę brutto montażu placu zabaw.

VII.
Ocena ofert:
1. Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający otworzy oferty i
przyzna punkty w ramach wskazanych kryteriów oceny ofert, zgodnie z zasadami
określonymi w punkcie VIII
2. Zamawiający w pierwszej kolejności będzie weryfikował ofertę przedstawiającą
najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych – w ramach kryteriów oceny ofert.
Zamawiający może wezwad do złożenia wyjaśnieo do treści oferty Wykonawcę,
którego oferta jest weryfikowalna.
3. Oferta, która nie będzie zawierała informacji niezbędnych do jej oceny, w
szczególności cen, obliczonych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym
ogłoszeniu nie będzie podlegała ocenie.
4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, na warunkach
określonych w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający może wybrad ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Informacja o ofertach, które zostały przesłane w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie
zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.piccolino-glubczyce.pl/
VIII.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
Lp.
Nazwa kryterium
1. Cena

2.

Termin wykonania usługi

Kryterium
Liczba przyznanych punktów
90%
Liczba punktów =
cena najniżej zaproponowanej oferty
/cena oferty badanej *90
10%
do 06.2018 – 10 pkt
po 06.2018 – 0
pkt

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert
i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
 Cena
Ceną oferty jest łączna cena brutto za kompleksową usługę wyposażenia i montażu placu
zabaw przy ul. Aleja Lipowa 5a, wyliczona zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi
przez Wykonawcę w ofercie.

Przy obliczaniu ceny brutto za realizację zamówienia oraz przy wycenie wszystkich
składników oferty, wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia podatku VAT wg stawki
dla „montażu placu zabaw”, traktowanej jako usługa kompleksowa.
 Termin wykonania usługi
Zamawiający oceniając kryterium będzie brał pod uwagę zadeklarowanie przez Wykonawcę
termin wykonania usługi. Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie
określonej daty wykonania usługi. Wykonawca, który zaoferuje pełen montaż placu zabaw
do 29.06.2018 otrzyma 10 punktów.
IX.
Nieudzielenie zamówienia
Zamawiający nie udzieli zamówienia, w przypadku braku ofert odpowiadających treści
Ogłoszeniu o zamówieniu

