Zapytanie w trybie rozeznania rynku
nr 02/2019/RPOP.07.06.00-16-0009/18
Zamawiający (Beneficjent)
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Mariola Paterek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Niepubliczne Przedszkole i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek
al. Lipowa 5
48-100 Głubczyce
NIP: 7481216785
adres strony www: http://www.piccolino-glubczyce.pl/
(dalej: „Zamawiający”)
2. Tytuł projektu
Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek w Głubczycach tworzy 7 nowych miejsc opieki dla
dzieci do lat 3.
Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia Wykonawcy świadczącego Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa
VII Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

3. Numer wniosku o dofinasowanie
RPOP.07.06.00-16-0009/18

Informacje o ogłoszeniu
4. Tytuł zamówienia
4.1. Zapytanie w trybie rozeznania rynku dotyczy zamówienia pod nazwą: „Tworzenie 7 nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki
przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r.
poz. 603 z późn. zm.) - zakup wyposażenia (w tym m. in. wyposażenie wypoczynkowe) oraz pomocy
do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz
narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze
szczególnym uwzględnieniem pomocy zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania” (dalej:
„Zapytanie”).
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4.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, określonym w Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
5. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 14.06.2019 roku do godz. 23:59.
Termin składania ofert upływa wraz z końcem ostatniego dnia.
Oferta zostanie uznana za złożoną w dniu i godzinie jej wpływu do miejsca składania ofert określonego
w pkt. 6.
6. Miejsce i sposób składania ofert oraz adres e-mail, na który należy wysłać oferty
Oferty należy składać:
w postaci skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej - pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego:
biuro@piccolino-glubczyce.pl
7. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mariola Paterek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Niepubliczne Przedszkole i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek
Telefon: + 48 669 080 001
8. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo opolskie, powiat głubczycki, gmina Głubczyce, miejscowość Głubczyce, adres: al. Lipowa
5a, 48-100 Głubczyce

Opis przedmiotu zamówienia
9. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw polegających na zakupie wyposażenia (w tym m. in.
wyposażenia wypoczynkowego) oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
i
edukacyjnych
oraz
możliwości
psychofizycznych
dzieci,
wspomagania
rozwoju
i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
pomocy zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania (dalej: „Przedmiot zamówienia”).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp.
1.

Nazwa
Laptop z oprogramowaniem

J.m.
szt.

Ilość

Dane techniczne

1

- ekran 15,6 cala, 1920x 1080 pikseli;
- procesor Intel® Core™ i5 8gen 8250U 1,63,4
GHz;
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Urządzenie wielofunkcyjne
(do drukowania pomocy
2. .
dydaktycznych na zajęcia dla
dzieci do lat 3)

szt.

1

Ekran projekcyjny na statywie
3. .
175 x 175 cm

szt.

1

4. . Projektor krótkoogniskowy

szt.

5. 9
.

szt.

Aparat

6. . Głośnik przenośny karaoke

szt.

1

1

1

- pamięć 8GB RAM;
- dysk 1000 GB;
- grafika nVidia® GeForce MX150;
- system operacyjny Windows 10;
- rozdzielczość druku w czerni [dpi]: 2400 x
600;
- rozdzielczość druku w kolorze [dpi]: 600 x
600;
- szybkość druku w czerni [str/min]: 31;
- szybkość druku w kolorze [str/min]: 31;
- szybkość wydruku pierwszej strony (czerń)
[s]: 15;
- szybkość wydruku pierwszej strony (kolor)
[s]: 15;
- przenośny ekran ręcznie zwijany na statywie
z trójnogiem;
- posiada metalową obudowę w kolorze
czarnym oraz mechanizm zwijający z napędem
sprężynowym;
- na ekranie znajduje się ramka w kolorze
czarnym o szerokości 3 cm;
- format 1:1;
- wymiar 177 x 177 cm;
- przekątna 249 cm (98");
- wys. max. 256 cm;
- full HD 1080 projektor domowej rozrywki;
- 3500 ANSI lumen o wysokiej jasności dla
zachwycających prezentacji;
- 20,000:1 wysoki Kontrast Natywny dla
wyraźnej czytelności;
- dwa wejścia HDMI dla wieloplatformowej
łączności cyfrowych;
- rozdzielczość 20 Mpix;
- zbliżenie optyczne 45 x;
- ogniskowa (dla 35 mm) 24 - 1080 mm;
- rodzaj przetwornika CCD 1/2,3";
- stabilizator obrazu optyczny;
- moc (w): 40 W;
- kolor: czarny;
- system Power Audio;
- funkcja karaoke;
- wbudowane efekty świetlne;
- odtwarzanie muzyki z USB;
- odtwarzanie muzyki ze smartfona/tabletu;
- funkcja nagrywania;
- łączność Bluetooth;
- radio FM;
- odtwarzanie MP3;
- funkcja Super Bass;
- qualizer;
- wysuwany uchwyt;
- bezprzewodowy mikrofon w zestawie;
- bezprzewodowy pilot w zestawie;
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10. Kod CPV
30213100-6 Komputery przenośne;
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne;
38653400-1 Ekrany projekcyjne;
38652100-1 Projektory;
38651000-3 Aparaty fotograficzne;
32340000-8 – Mikrofony i głośniki.
11. Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.

12. Dodatkowe warunki
12.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie
„spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczenia oraz
dokumentów.
12.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
12.4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
12.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.6. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie
oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w
języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
12.7. Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści
Zapytania oraz załączników do Zapytania.
13. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (zamknięcia bez wyboru oferty)
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcy nie będą
przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.
14. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty (zaleca się stosowanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do Zapytania),

Ocena oferty
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15. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
15.1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu
o następujące kryteria i przypisane im wagi:
KRYTERIUM 1: CENA (C)
Waga kryterium 1: 100%
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach ww. kryterium (C), obliczona zostanie
z zastosowaniem następującego wzoru:
C = (cena oferty brutto za całość zamówienia z najniższą ceną/ cena brutto za całość
zamówienia oferty badanej) x 100 pkt x 100%
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium – Cena za całość
zamówienia wynosi 100 punktów.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena,
nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

16. Dane osobowe
16.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Mariola Paterek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Niepubliczne Przedszkole i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek
al. Lipowa 5
48-100 Głubczyce
NIP: 7481216785
informuje, że:
a)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Mariola Paterek
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
Niepubliczne Przedszkole i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek
al. Lipowa 5
48-100 Głubczyce
NIP: 7481216785

b)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn. „Tworzenie 7 nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych
ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018r.
poz. 603 z późn. zm.) - zakup wyposażenia (w tym m. in. wyposażenie wypoczynkowe)
oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem pomocy zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania”.
c)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o postanowienia Umowy
o dofinansowanie (nr projektu: RPOP.07.06.00-16-0009/18)

16.2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania projektów oraz w okresie
ich trwałości chyba, że inne przepisy będą wymagały dłuższego okresu przechowywania,
wtedy mają one zastosowanie;
16.3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz umową o dofinansowanie projektu.
16.4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Załączniki do zapytania w trybie rozeznania rynku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty- wzór;
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