Głubczyce, 20 lipca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęd społecznych, z języka angielskiego, rytmiki
i logopedii oraz mebli i wyposażenia do Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek

w ramach PROJEKTU PN.: „Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje
kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej”
REALIZOWANEGO PRZEZ Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola
Paterek

Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek zaprasza do złożenia
oferty na „ Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do zajęd społecznych, z języka angielskiego,
rytmiki i logopedii oraz mebli i wyposażenia do Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek”
w związku z realizacją projektu pn. Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi
kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz doskonali umiejętności kadry wewnętrznej
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 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.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" i Klub Dziecięcy "PICCOLINO" Mariola Paterek
ul. Żeromskiego 25
48 – 100 Głubczyce
Adres strony internetowej: http://www.piccolino-glubczyce.pl/
e-mail: biuro@piccolino-glubczyce.pl
tel.: 669-080-001
NIP: 7481216785
2. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy
Prawo Zamówieo Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020. Zapytanie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeo w siedzibie zamawiającego na stronie

1

http://www.piccolino-glubczyce.pl/oraz
na
portalu
społecznościowym
https://www.facebook.com/Punkt-Przedszkolny-I-Klub-Dzieci%C4%99cy-Piccolino141554959519882/

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy pomocy dydaktycznych (przeznaczonego dla
edukacji) do zajęd społecznych, z języka angielskiego, rytmiki i logopedii oraz mebli i wyposażenia dla
Punktu Przedszkolnego "PICCOLINO" Mariola Paterek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwośd
składania ofert częściowych
Kod CPV
39162100-6
30190000-7
39110000-6
39150000-8
Nazwa kodu CPV:
Pomoce dydaktyczne
Różny sprzęt i artykuły biurowe
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
Różne meble i wyposażenie

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Pomoce dydaktyczne należy dostarczyd do Punktu Przedszkolnego "PICCOLINO" Mariola Paterek ul.
ul. Żeromskiego 25, 48-100 Głubczyce.
Kryterium oceny oferty:

Lp.
1.

Nazwa kryterium oceny oferty
Cena

2.

Termin wykonania usługi

Wagi procentowe
90%

10%

Wagi punktowe
Liczba punktów =
cena najniżej zaproponowanej oferty
/cena oferty badanej *90
do 17.08.2018 – po 17.08.2018 – 0
10 pkt
pkt

Ceny muszą byd wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty związane z dostawą pomocy dydaktycznych.
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5.

Warunki płatności:

Płatnośd nastąpi przelewem, w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

6. Sposób przygotowania, termin i miejsce składania ofert:
a) oferent może złożyd jedną ofertę;
b) oferent nie może byd powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, o którym mowa
w pkt 2 lit. a51,
c) oferta winna byd sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;
d) oferta winna byd sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelnośd jej
treści;
e) ofertę należy złożyd na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w
załączniku nr 2;
f) oferta musi byd podpisana;
g) formy składania ofert:
- osobiście w sekretariacie Zamawiającego;
- pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" i Klub Dziecięcy
"PICCOLINO" Mariola Paterek, ul. Żeromskiego 25, 48 – 100 Głubczyce
- drogą elektroniczną na adres email: biuro@piccolino-glubczyce.pl
w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godz. 17:00 z dopiskiem:

OFERTA NA „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęd społecznych, z języka angielskiego,

rytmiki i logopedii oraz mebli i wyposażenia”
w ramach PROJEKTU PN.:

„Punkt Przedszkolny "PICCOLINO" Mariola Paterek podnosi kompetencje kluczowe 44 dzieci oraz
doskonali umiejętności kadry wewnętrznej”.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania ofertowego lub zakooczenia
postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartośd oferty przekracza
wielkośd środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami z ramienia Zamawiającego jest:
Mariola Paterek tel. 669 080 001,
e-mail: biuro@piccolino-glubczyce.pl.
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11. Wykaz załączników:
a) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
b) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy .

Głubczyce, dn. 20.07.2018 r.
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