Zapytanie z dnia 26.05.2020 r.
dotyczące dostawy wyposażenia sypialni żłobka

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Dziecięce „Jasia i Małgosi” Magdalena Dziuda
Ul. Zaolziańska 54A, 93-539 Łódź
NIP: 7251894292, REGON: 100999354
Osoba kontaktowa: Maciej Dziuda, 660 524 381
TYTUŁ PROJEKTU:
„Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi - nowe miejsca, nowe perspektywy”.
Procedura prowadzona w oparciu o tryb rozeznania rynku (o wartości od 20 tyś zł netto do 50 tyś zł
netto). Zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych/wariantowych.
OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Okres realizacji dostawy - od 08.06.2020 r. do 15.07.2020 r.
ZAKRES DOSTAWY WYPOSAŻENIA:
1. Łóżeczka żłobkowe (typu szczebelkowe) – 15 sztuk
2. Materace do łóżeczek – 15 sztuk
3. Wkłady pościelowe (kołdra + poduszka) dla dzieci żłobkowych – 25 sztuk
4. Zestaw poszewek pościelowych odpowiadających wkładom pościelowym – 30 sztuk
5. Fotel bujaczek – 7 sztuk
Wyposażenie przeznaczone będzie dla dzieci do lat 3.
MIEJSCE DOSTAWY WYPOSAŻENIA:
Łódź. ul. Szafera 10.
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WYKLUCZENIE:
Wykluczone z możliwości realizacji zamówienia będą podmioty/osoby, które powiązane
są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie 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.
OCENA OFERT
Kryterium wyboru ofert:
Cena brutto za całość zlecenia - waga 100%
Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru
Liczba punktów = (cena brutto za całość zlecenia najkorzystniejszej oferty / cena brutto za całość
zlecenia badanej oferty) x 100,
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie oraz zasoby
ludzkie odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia. Spełnienie warunku nastąpi na podstawie
oświadczania wnioskodawcy.
SKŁADANIE OFERT:
Oferty należy składać do dnia 03.06.2020 r. do godz. 16.00 pocztowo/osobiście na adres Centrum
Dziecięce „Jasia i Małgosi” Magdalena Dziuda, Ul. Zaolziańska 54A, lub poprzez wypełnienie
i odesłanie załącznika nr 1 do zapytania mailowo na adres centrumjasimalgosia@wp.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020

