Złotoryja, dnia 28.08.2018 r.
ZAPYTANIE O CENĘ NR 04/08/2018 – 10.1.1
I.

II.

ZAMAWIAJĄCY
AT Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7, 59-500 Złotoryja
NIP: 6941684382,
REGON: 361866381
Tel.: 502 759 721
www.montessori-kangurek.pl
rekrutacjakangurek@gmail.com
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy materiałów dydaktycznych Montessori do punktu
przedszkolnego w Złotoryi, w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w
Złotoryi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 10.1.1 „Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkursy horyzontalne”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 39162100-6
W związku z realizacją projektu przez AT Sp. z o.o. pt.: „Tworzenie nowych miejsc wychowania
przedszkolnego w Złotoryi”, prosimy o wycenę realizacji wskazanej niżej usługi:
1.

dostawa materiałów dydaktycznych Montessori do punktu przedszkolnego w Złotoryi.
Dodatkowe informacje dotyczące wyceny usługi – Zamawiający prosi o wycenę wskazanego niżej zestawu
materiałów dydaktycznych Montessori, w skład którego wchodzą pomoce:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Rzeka - budujemy ścieżkę rzekę
Kamienie rzeczne - 9szt.
Wielokąty - zestaw klasowy, 15 kształtów - 450 sztuk
Mikroskop
Super Magnesy - zestaw klasowy, 25 zestawów
Plansza do sortowania
Układanka Balansujący kaktus
Drewniane znaki drogowe i światła
Układanka z uchwytami- instrumenty muzyczne, układanka dźwiękowa
Puzzle wzór mapa Świata
Drewniana układanka warstwowa -Rybki
Drewniane puzzle Gdzie mieszkają zwierzątka?
Drewniane puzzle zwierzęta morskie,
Puzzle Natura ,
Parada zwierząt, układanka puzzle
Drewniana układanka warstwowa - Słoniki
Układanka warstwowa Mój dzień,
Układanka warstwowa - Pory roku,
Drewniana układanka warstwowa - Motylki
Układanka geometryczna - różne kształty
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)

Układanka geometryczna - dopasuj kształty
Rzymski most
Kulodrom kolorowy,
Drewniane krosno,
Przebieranka
Układanka puzzle - z uchwytami, (motyw Gospodarstwo, zwierzątka, Straż Pożarna,
Pojazdy)
Przybijanka miasto, manulana zabawa z figurami,
Drewniana układanka Dłonie, nauka liczenia
Sortuj i licz kolorowe,
Balansujący tor kulkowy,
Album do suszenia roślin,
Figurki zwierząt (Pustynia, Zwierzęta polarne, Zwierzęta na farmie, Prehistoryczne czasy,
Życie na farmie, Jadowite stworzenia, Zwierzęta morskie, Mieszkańcy oceanów,
Zwierzęta domowe)
Cykl życia komara,
System solarny,
Pieczątka zegar analogowy - 12 cyfr,
Zestaw inżynier - śruby z wgłębieniem krzyżowym
Układanki kreatywne:
Tęczowe kwadraty,
Fala,
Kolorowa tęcza 6-elementowa,
Kolorowa tęcza 6-elementowa,
Ogień 5-elementów
Pastelowy 12-elementowy tunel
Kolorowa wieża kwiatki,
Wieża do układania - łódka
Duże kolorowe półokręgi, 11-el.
Mały zestaw do budowania kolorowy
Pomoce Montessorii:
Komoda botaniczna - 18 kształtów liści
Karty kontrolne do komody botanicznej
Karty kontrolne do komody botanicznej
Lustro,
Puzzle drewniane - Korona drzewa
Różowa wieża
Tkaniny w pudełku – 2 rodzaje
Tabliczki termiczne Śruby i nakrętki - Zestaw A
Kolorowe tabliczki
Brązowe schody z drewna bukowego
Tajemnicza torebka - małe bryły geometryczne
Cylindry naciskowe,
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62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)

Butelki termiczne,
Zestaw różowy - miotła, szufelka i zmiotka dla dzieci,
Duże liczydło
Metalowe trójkąty
Gra w kropki
Szorstkie cyfry w pudełku
Gra przymiotnikowa
Komplet 11 kolorowych kubeczków
Tacka z przegródką
Taca z 3 przedmiotami do umieszczenia - sześcian, jajo i kula
Pudełko z zieloną pokrywką i drewnianym krążkiem
Pudełko z żółtą pokrywką i wełnianą piłeczką
Drewniane pudełko dla malucha z niebieskim kwadratem
Drewniane pudełko dla malucha z małym cylindrem
Drewniane pudełko dla malucha z żółtym trójkątem
Klocki na podstawie
Puzzle - kwadrat koło trójkąt
Podstawa z zielonymi pierścieniami
Nakładka prosta
Nakładka serpentyna
Pudełko z szufladkami
Stojak z flagami - Europa
Kółko do odrysowywania półkul ziemskich
Puzzle drewniane - Mucha

Wszystkie materiały powinny być bezpieczne i przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiadać
odpowiednie atesty oraz spełniać wymogi określone przepisami prawa (w szczególności przez Ministra
Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia), w tym m.in. dotyczącymi tworzenia właściwych warunków
sanitarno-higienicznych.
3.

III.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Czas realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia określony w cz. II pkt. 2 zostanie dostarczony do dnia 17.09.2018r.

IV.
INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub 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:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie pisemnego oświadczenia Oferenta (według
załącznika numer 1 do zapytania ofertowego ).
V.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, opatrzona
pieczątką firmową i podpisana przez osobę upoważnioną.
Złożona oferta powinna zawierać:
a)
pełną nazwę, numer NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail Oferenta, osobę do kontaktu,
b)
cenę całkowitą netto i brutto,
c)
datę sporządzenia,
d)
czytelny podpis Oferenta oraz pieczęć firmową.
VI.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta powinna zostać:
a)
przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacjakangurek@gmail.com lub;
b)
przesłana za pośrednictwem poczty na adres: ul. Żeromskiego 7, 59-500 Złotoryja lub;
c)
przekazana osobiście do siedziby firmy: ul. Żeromskiego 7, 59-500 Złotoryja,
do dnia 31.08.2018r. do godz. 12:00.
2.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VII.

DODATKOWE INFORMACJE
1.
Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną
na adres: rekrutacjakangurek@gmail.com z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 04/08/2018 – 10.1.1”.

VIII.

ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
złożonej w odpowiedzi na Zapytanie o cenę nr 04/08/2018 – 10.1.1 z dnia .2018 roku
dot. dostawy materiałów dydaktycznych Montessori do punktu przedszkolnego w Złotoryi , w
ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Złotoryi”
I.

DANE OFERENTA:
Nazwa firmy
NIP
Adres
Telefon
E-mail
Osoba
kontaktu

do

II.
WARUNKI OFERTY:
Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem za łączną cenę:
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……………………….. zł brutto (słownie ……………………………..…………………………………………………….);
III.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania o cenę i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń.
2.
Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.
Oświadczam, ze nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 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:
a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.
W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
określonym przez Zamawiającego.
IV.

DATA SPORZĄDZENIA OFERTY: ……………………………
……………………………..…………………………………………….
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta
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