Olsza 13-07-2107
ZAPYTANIE OFERTOWE
PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
Działając, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę
przedmiotów.
1. Zamawiający: Stowarzyszenie Ognisko Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów
NIP: 8331015301, REGON: 471066333
2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia, zabawek
i pomocy dydaktycznych do przedszkola im. Marty Robin w Olszy w ramach projektu
pn. "Więcej miejsc, by każde dziecko mogło je mieć ”.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Projekt "Więcej miejsc, by każde dziecko
mogło je mieć" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, będących produktami
tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymagających przez
Zamawiającego. Dopuszcza się produkty o parametrach lepszych od wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego należy do
oferty dołączyć jego opis.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
 39162100-6 - pomoce dydaktyczne,
 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny,
 37520000-9 - zabawki,
 37524100-8 - gry edukacyjne,
 37521000-6 - instrumenty muzyczne do zabawy,
 30190000-7 - różny sprzęt i art. biurowe,
 39150000-8 - różne meble i wyposażenie,
 39161000-8 – meble przedszkolne,

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.08.2017r.
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4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

ILOŚĆ
1.
5 szt.
wys. 26
cm

OPIS PRODUKTU
Krzesełko drewniane ze stopką filcową
Krzesełka wykonane z lakierowanego drewna bukowego. Siedzisko i oparcie w 6
kolorach.

5 szt.
wys.
31 cm
2.
1

3.
1

Zestaw Flexi 16
• wym. 89,1 x 41,5 x 121,6 cm
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione
detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.
• Mobilna szafka z półką do kącików, zamknięta, 1 szt.
• Teatrzyk, 1 szt
Klocki wafle – lokomotywa
Zestawy klocków z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą
tworząc wielką, kolorową lokomotywę i wagony. Zestawy 069031-069033
uzupełniają się i można z nich zbudować całą ciuchcię. Budowanie dużych
konstrukcji rozwija wyobraźnię przestrzenną dziecka oraz jego motorykę. Wszystkie
elementy mogą funkcjonować zarówno w proponowanych zestawach, jak i
oddzielnie zachęcając do eksperymentowania oraz szukania nowych
nieoczekiwanych rozwiązań.
• wym. elem. od 4 do 37 cm
• 10 dużych kratek
• 39 małych kratek
• 42 łączniki proste
• 28 łączników narożnych
• 8 krzyżyków
• 7 dużych kółek
• 6 średnich kółek
• 4 małe kółka
• 6 osi z kółkami
• 1 łącznik
• wym. po złożeniu 77 x 45 x 81 cm
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1

1

4.
1

1

Klocki wafle - wagonik wysoki
Zestawy klocków z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą
tworząc wielką, kolorową lokomotywę i wagony. Zestawy 069031-069033
uzupełniają się i można z nich zbudować całą ciuchcię. Budowanie dużych
konstrukcji rozwija wyobraźnię przestrzenną dziecka oraz jego motorykę. Wszystkie
elementy mogą funkcjonować zarówno w proponowanych zestawach, jak i
oddzielnie zachęcając do eksperymentowania oraz szukania nowych
nieoczekiwanych rozwiązań.
• wym. elem. od 4 do 37 cm
• 10 dużych kratek
• 40 małych kratek
• 48 łączników prostych
• 36 łączników narożnych
• 4 osie z kółkami
• wym. po złożeniu 72 x 37 x 81 cm
Klocki wafle - wagonik mały
Zestawy klocków z tworzywa sztucznego, które w łatwy sposób łączą się ze sobą
tworząc wielką, kolorową lokomotywę i wagony. Zestawy 069031-069033
uzupełniają się i można z nich zbudować całą ciuchcię. Budowanie dużych
konstrukcji rozwija wyobraźnię przestrzenną dziecka oraz jego motorykę. Wszystkie
elementy mogą funkcjonować zarówno w proponowanych zestawach, jak i
oddzielnie zachęcając do eksperymentowania oraz szukania nowych
nieoczekiwanych rozwiązań.
• wym. elem. od 4 do 37 cm
• 5 dużych kratek
• 12 łączników narożnych
• 2 osie z kółkami
• wym. po złożeniu 37 x 37 x 46 cm
Zestaw Flexi 12
• wym. 89,1 x 41,5 x 97,8 cm
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione
detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.
• Mobilna szafka z półką do kącików, półotwarta, 1 szt.
• 099154 Domek dla lalek, 1 szt.
Warsztat budowniczego
Młodzi majsterkowicze będą zachwyceni niezwykle realistycznie wyglądającym
warsztatem. Zestaw ma kształt krzesła.
• 38 drewnianych i plastikowych elem.
• wym. 55 x 28 x 81 cm
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5.

1

1
6.

1

7.
1

1

Skrzynka budowniczego
Skrzynka zawierająca narzędzia do majsterkowania to wspaniała pomoc dla małego
konstruktora. Zabawa polega na skręcaniu i rozkręcaniu elementów.
• skrzynka na narzędzia
• 2 drewniane nakrętki
• 4 drewniane podkładki w różnych kształtach
• 5 drewnianych śrub
• drewniany młotek
• drewniany śrubokręt
• drewniany klucz
• wym. 26 x 16,5 x 14 cm
Tablica tekstylna - granatowa wym. 120 x 90 cm
Tablica w kolorze granatowym. Rama wykonana z wysokiej jakości profilu
aluminiowego z bezpiecznymi, zaokrąglonymi narożnikami z tworzywa sztucznego.
Tablica służy do prezentacji prac lub ogłoszeń szkolnych. Pod tkaniną znajduje się
powierzchnia korkowa.
• wym. 120 x 90 cm
Tablica korkowa 100 x 150 cm – jasnozielona
Tablica z kolorową powierzchnią korkową, w drewnianej oprawie, do prezentacji
prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. • wym. 100 x 150 cm
Kasa sklepowa ze skanerem
Kasa sklepowa pomoże poznać maluchowi podstawy arytmetyki i przygotuje go do
samodzielnego robienia zakupów. Wykonana z tworzywa sztucznego, z działającym
kalkulatorem, mikrofonem i świecącym na czerwono skanerem. • mini koszyczek na
zakupy • artykuły spożywcze • monety • banknoty • karta płatnicza
• zawiera 2 baterie AA (R6) • mini koszyczek na zakupy • sałata • ketchup • sok
owocowy • monety • banknoty • karta płatnicza • wym. 35 x 17,5 x 15 cm
BOBI duży bobas - dźwięk
• miękki korpus
• wydaje dźwięki
• opakowanie: folia
• różne wzory, sprzedawane losowo
• dł. 51 cm
Lalka z akcesoriami toaletowymi
Lalka z twardym tułowiem wraz z akcesoriami toaletowymi • dł. 38 cm • w
komplecie nocnik, balsam, puder oraz butelka
• od 3 lat
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Ubranka dla lalki - chłopca
Komplet ubranek dopasowany do wym. miękkiej lalki - Julka W komplecie: kurtka,
spodenki, ogrodniczki, koszula, czapka, buty, majtki, chustka.
Lala Zosia Samosia
Laleczka, która uczy jak zawiązać sznurówkę, zapiąć guzik, zamek błyskawiczny czy
rzep oraz przewlec kawałek materiału przez szlufkę. Lalka mówi i płacze.
• opakowanie: folia
• różne wzory, sprzedawane losowo
• dł. 41 cm
Duży zestaw klocków konstrukcyjnych
Duży zestaw kolorowych klocków różnego typu do zabaw i ćwiczeń
matematycznych: sortowania, dopasowywania, łączenia itp. Dodatkowo zestaw
zawiera karty zadań według których można układać różne kombinacje. Za pomocą
kolorowych elementów w atrakcyjny sposób można wprowadzać pojęcia, ćwiczyć i
utrwalać zdobyte umiejętności.
• W praktycznym, plastikowym opakowaniu na kółkach. • wym. opak. 40 x 30 x 20
cm • 300 prostokątnych klocków do łączenia o dł. boku 2 i 4 cm, w 5 kolorach • 70
kwadratowych klocków do łączenia o dł. boku 2 cm, w 3 kolorach • 50 trójkątnych
klocków do łączenia o dł. boku 2 cm, w 5 kolorach • 50 półokrągłych klocków do
łączenia o dł. boku 2 cm, w 5 kolorach • 80 kołków do łączenia o dł. 3,5 cm • 28
dwustronnych kart zadań z lakierowanej tektury o wym. 17,5 x 11,5 cm
Zestaw aut 1
W skład zestawu wchodzą: 2 wywrotki, 4 zabawne autka i 12 małych pojazdów. •
różne kolory.

1

1

Geometryczne kształty i kolory
Pomoc rozwijająca umiejętność obserwacji, logicznego myślenia i orientacji, które
dziecko ćwiczy poprzez układanie elementów w obszarze tablicy logicznej. Zestaw
zawiera 4 tematy: figury i kolory; rasy i emocje; zbiory, kolory. 2 ruletki do każdej gry
wskazujące kryteria wyboru elementów przyciągają uwagę dzieci, zachęcają do
aktywnego uczestnictwa i wprowadzają aspekt zabawy. Dzięki manipulowaniu
elementami na tablicy dziecko w łatwiejszy sposób przyswaja przekazywane mu
informacje, a ćwiczenie staje się atrakcyjniejsze.
• magnetyczna tablica o wym. 70 x 50 cm
• 140 kartoników o wym. 8 x 7 cm
• 140 samoprzylepnych magnesów
• 8 ruletek z magnesami
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• instrukcja
8.

Zestaw siedzisk Majka
Zestaw złożony z 8 siedzisk. Siedziska można ułożyć w koło lub węża. • wym. 1 elem.
77 x 45 x 35 cm
1

9.
1

10.
1

11.

3

12. 1

Zestaw instrumentów mix
• 17 rodzajów instrumentów dla 26 dzieci: - dzwonki diatoniczne - trójkąt, 2 szt. drewniane jajka, 2 szt. - tamburyny, 2 szt. - pałeczki z dzwoneczkami, 2 szt. drewniane jingle, 2 szt. - taneczna łyżeczka - dzwoneczki na rękę, 8 szt. - dzwoneczki
na pas - talerze małe, 2 pary - bębenek - harmonijka - tonblok - tarka guiro kastaniety z rączką, 2 szt. - plastikowe marakasy - maxi guiro meksykańskie
Brązowe schody
Zestaw 10 drewnianych prostopadłościanów w kolorze brązowym. Dziecko
zapoznaje się z pojęciami: gruby, cienki, grubszy, cieńszy, najgrubszy, najcieńszy.
Poprzez manipulowanie, ćwiczy małą motorykę, koordynację ruchową oraz zauważa
różnice w wymiarach.
• wym. 22 x 47 x 12 cm
• od 3 lat
Patyczaki
Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. Dzieci mogą układać je według
wzorów umieszczonych na planszach poprzez nakładanie, układanie na podstawie
wzoru w mniejszej skali lub tworzyć własne kompozycje. Gra pomaga uruchamiać
procesy analizy i syntezy.
• 48 plastikowych patyczków w 4 kolorach: żółty, czerwony, niebieski, zielony o
wym. 12 x 1,5 cm
• 8 dwustronnych plansz z wzorkami do układania o wym. 22,7 x 14 cm
• instrukcja
• dla 1-2 graczy
• od 3 do 6 lat
Blok z cylindrami 1
Pojęcia: duży, mały.

• wym. 48 x 10 x 9 cm

• od 3 lat

1

Blok z cylindrami 2
Pojęcia: gruby, cienki. • wym. 48 x 10 x 9 cm • od 3 lat

1

Blok z cylindrami 3
Pojęcia: wysoki - wąski, niski - szeroki. • wym. 48 x 10 x 9 cm • od 3 lat

1

Różowa wieża
Zestaw 10 drewnianych sześcianów w kolorze różowym, zmniejszających się

13.
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harmonijnie. Dziecko tworząc szeregi, budując wieżę, szukając dysharmonii, poznaje
różnice w wymiarach i przyswaja sobie pojęcia: duży, mały, mniejszy, najmniejszy,
większy, największy. • wym. największego 10 x 10 cm • wym. najmniejszego 2 x 2
cm
14.
1

Dźwiękowe cylindry. Pomoce Montessori
Dwa pudełka zawierające 6 par drewnianych cylindrów wypełnionych różnym
materiałem. Niebieskie i czerwone cylindry tworzą pary umożliwiające prowadzenie
ćwiczeń rozwijających zmysł słuchu. Dzieci dobierają w pary cylindry wydające
dźwięk o tym samym natężeniu bądź układają w kolejności według stopnia
natężenia dźwięku.

15. 1

Smakowe pojemniki. Pomoce Montessori
Zestaw 8 buteleczek przy pomocy których dziecko bawiąc się uwrażliwia swój zmysł
smaku identyfikuje, rozróżnia i przyporządkowuje smaki.

16. 1

Zapachowe buteleczki. Pomoce Montessori
Zestaw buteleczek dzięki którym dziecko poprzez doświadczanie uwrażliwia swój
zmysł węchu identyfikuje rozróżnia i przyporządkowuje zapachy. Można je napełniać
dowolnymi substancjami. 8 buteleczek

17. 1

Magiczna skrzynka z zamkami
Drewniana skrzynka służy dzieciom do nauki otwierania różnego rodzaju zamków.
Zabawa wspiera także rozwój motoryki. • waga: 1,2 kg • wym. 32 x 14 x 12 cm

18. 1

Dywan jednokolorowy - niebieski 3 x 4 m
Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza.
Posiadaja Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem
uniepalniającym.• wym. 3 x 4 m

19. 1

Duży stół piknikowy - zieleń 1
wym. 93 x 100 x 55 cm; wys. siedziska od podłoża 20,5 cm; wys. stołu 47 cm

20. 1

Komplet z kryjówkami
Kolorowe namioty kryjówki i tunele wykonane z miękkiego ortalionowego
materiału. Lekkie a po złożeniu łatwe do przechowywania. Łatwe w montażu.
Zachęcają do spontanicznego ruchu. Doskonałe do sali zabaw ale także do ogrodu
czy na plażę. Doskonałe do wykorzystania w torach z przeszkodami. 4 tunele o wym.
śr. 46 cm, dł. 88 cm
koło środkowe o wym. 90 x 47 cm
namiot o wym. 105 x 105 x 85 cm
domek o wym. 93 5 x 67 5 x 100 cm

21. 1

Hiperbloki
Wieloelementowy zestaw różnych kształtów z pianki, pokrytych trwałą tkaniną.
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Różnej wielkości elementy (sześciany, belki, wałeczki, mosty) dają duże możliwości
budowania zamków, kryjówek itp. Poszczególne kształtki mogą też służyć do
ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pokryte trwałą i łatwą w utrzymaniu czystości tkaniną
PCW, wypełnione pianką o podwyższonej gęstości.
30 elementów, wym. najmniejszego elem. 20 x 20 x 20 cm
22. 1

Stolik z akcesoriami sportowymi Wygodna, funkcjonalna szafka pozwala utrzymać
porządek wśród mniejszych akcesoriów sportowych. Specjalnie zaprojektowane
półki zapewniają swobodny dostęp do potrzebnych przyborów. Kolorowe ścianki
boczne i panele frontowe zapewniają jej estetyczny wygląd.
wym. 90 x 60 x 80 cm, Skład zestawu:
1 piłka do rugby (FI 2340);
3 piłeczki piankowe (z zestawu AN 5953);
2 ringo (2 x LC 8093);
16 woreczków z grochem (4 x zestaw NS 0126);
16 szarf (4 x zestaw NS 0127);
12 opasek (3 x zestaw NS 0120);
zestaw gimnastyczny (FI 2222);
kręgle (WW 0020);
piłeczka sześcian (VO 3548);
3 talerze cyrkowe (3 x DT 4001);
3 piłeczki cyrkowe (3 x DT 3124);
3 pary miniszczudeł (3 x AS 0027);
platforma na kółkach (NS 2902).

23. 1

Zestaw gimnastyczny
Zbudowane tory mają na celu kształtowanie sprawności motorycznej równowagi
oraz orientacji przestrzennej. Przewidziano możliwość tworzenia własnych układów
wykorzystujących m. in. czołganie przeskakiwanie ślizganie się. Zapewnia właściwą
dynamikę i różnorodność zajęć z dziećmi.
6 obręczy o śr. 50 cm; zaciski 24 szt.; 6 podstaw-stojaków;
10 drążków gimnastycznych o dł. 70 cm

24. 1

Sześcian z labiryntem
Drewniany, kolorowy sześcian daje dziecku do wyboru aż 5 różnych zabaw. Ścianka
nr 1 to pętla motoryczna. Przekładanka składa się z dwóch torów, umieszczonych na
drewnianej, kolorowej podstawie. Na pętlach znajduje się 21 drewnianych korali o
różnych kształtach i kolorach. Ścianka nr 2 przedstawia kolorowe literki. Ścianka nr 3
to liczydło. Ścianka nr 4 - labirynt. Ścianka nr 5 to koła zębate.
Dzięki kostce dziecko uczy się literek, rozpoznaje kształty i kolory, pobudza zmysły i
motorykę. • wym. 36 x 28,5 x 55 cm • od 12 miesięcy

25. 1

Krzesło obrotowe mikro SMART GTP
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Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a
także podłokietnikami o regulowanej wysokości. W modelu zastosowano
mechanizm ruchowy CPT umożliwiający: regulację odległości oparcia od siedziska
oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Płynna regulacja
wysokości siedziska odbywa się za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wygodne
podłokietniki zapewniają ergonomiczne ułożenie przedramienia względem tułowia.
Prawidłowe ułożenie przedramienia ogranicza napięcie mięśni pleców podczas
długiej pracy w pozycji siedzącej. Posiada bardzo stabilną podstawę jezdną.
Dostępne w tkaninie mikro posiadającej atest na niepalność (zapałka i papieros).
Materiał 100 % poliestru.
26.
6

5
27.
1

Tęczowa szatnia
Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze brzoza. 8 szafek, każda
z półką i wieszakiem w kształcie gwiazdki z potrójnym uchwytem. Drzwi z płyty MDF
w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym z ażurowymi otworami
w kształcie misiów i motylków, zapewniającymi cyrkulację powietrza. Tylna ściana
wykonana z płyty HDF. wym. szer. 130 cm, gł. 35 cm, 172 cm.
Ławeczka szatniowa – czerwona (x5)
Ławka szatniowa wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm, w 6
kolorach stelaża. Siedzisko wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym.
Ławka posiada stopki regulujące poziom. • wym. 121 x 39 x 40 cm
Zestaw Flexi 48
• wym. 185,4+89,1 x 41,5 x 173,8 cm
Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, uzupełnione
detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej.
• 099163 Mobilna szafka z półką do kącików, półotwarta, 1 szt.
• 099151 Kuchenka/zlew, 1 szt.
• 100289 Szafka D z 3 półkami na cokole, 1 szt.
• 100278 Szafka M z 1 półką na cokole, 1 szt.
• 100319 Szafka narożna na cokole, 1 szt.
• 126044 Pojemnik naturalny, 18 szt.
• 092626 Stelaż niski do daszków, 2 szt.
• 092627 Półka do stelaży Flexi, 1 szt.
• 092622 Daszek - z kwiatkiem, 1 szt.
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28. 1

Zestaw papierów rysunkowych
• papier rysunkowy biały A4 - 500 szt., 80 g/m2
• papier rysunkowy kolorowy A4 - 800 szt., 80 g/m2
• papier kolorowy rysunkowy A3 - 160 szt., 80 g/m2
• papier rysunkowy biały A3 - 500 szt., 80 g/m2

29. 1

Zestaw na cały rok
Bogaty zestaw materiałów plastycznych przeznaczonych do pracy całej grupy (25
osób). Gotowy zestaw to oszczędność czasu i pieniędzy. Cała grupa ma szanse
pracować na wysokiej jakości materiałach jednakowych dla każdego dziecka:
• Zestaw papierów podstawowych (543017) 1 kpl.
• Folie piankowe - 15 ark. (506037) 1 kpl.
• Klej czarodziejski (582002) 1 litr
• Kredki Bambino 12 kolorów (115001) 25 opak.
• Kredki ołówkowe 12 kolorów (115006) 25 opak.
• Plastelina mix 2,8 kg (113022) 1 opak.
• Tempery 6 kolorów x500 ml (605017) 1 kpl.
• Beżowa tektura falista B4 - 100 ark. (113025) 1 kpl.
• Bibuła karbowana mix - 15 kolorów (506033) 2 kpl.
• Papier pakowy beżowy - 10 ark. (121001) 1 kpl.
• Tektura falista kolorowa A4 - 10 kolorów (570008) 1 kpl.
• Teczka prac przedszkolnych (111048) 25 szt.
• Cienkie druciki kreatywne - 80 szt. (526005) 1 opak.
• Klej w sztyfcie - 25 szt. (582007) 1 opak.
• Kulki styropianowe śr. 7 cm, 10 szt (252002) 3 kpl.
• Chusteczki higieniczne (121005) 10 opak.
• Masa papierowa 420 g (113016) 1 opak.
• Papier rysunkowy biały A3 - 250 ark. (543014) 1 kpl.
• Kolorowy papier rysunkowy A3 -160 ark. (543012) 1 kpl.
• Kolorowy brystol A3 -100 ark. (543010) 1 kpl.
• Zeszyty 16 kartkowe (111039) 25 szt.
• Ołówki trójkątne - 25 szt. (115024) 1 kpl.

Uwaga: Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonego wyrobu lub źródła lub
znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia.
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5. Kryterium oceny oferty:
a) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych
kryteriów oceny:
Oferty oceniane będą według kryterium ceny – Cena 100 % (100 pkt)
Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:
C = (C min / C oferty ) x 100
Gdzie:
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie
C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C oferty – cena badanej oferty
6. Inne istotne warunki zamówienia:
A. Oferent zapewnia produkty najwyższej jakości przeznaczone dla dzieci w wieku od 3
lat do 6 lat;
B. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują potencjałem
organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującym wykonanie zamówienia;
C. Oferent zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia w określonym terminie
ustalonym z Zamawiającym w ramach zamówienia na własny koszt i we wskazane
miejsce przez Zamawiającego;
D. Oferent zobowiązuje się do wymiany elementów, które podczas transportu zostały
uszkodzone na koszt własny;
E. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia certyfikatów i atestów dopuszczalności do
użytku dla dzieci w wieku 3-6 lat;
F. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w
postepowaniu;
G. Termin związania ofertą – 30 dni;
H. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny;
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1). Ofertę sporządzić należy
w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem
lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy
umieścić napis:
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„Zapytanie ofertowe zakup wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do
przedszkola im. Marty Robin w Olszy w ramach projektu pn. "Więcej miejsc, by każde
dziecko mogło je mieć ”. Nie otwierać przed 21 lipca 2017r. godz. 15.00.

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą polską (liczy się data wpływu) na adres:
Stowarzyszenie Ognisko Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów;
8. Termin złożenia oferty: do dnia 21 lipca 2017r. do godz. 15.00
9. Osoba do kontaktu:
Barbara Szczurek 601 287 234
10. Załączniki:
1) Oferta – załącznik nr 1.
2) Podpisane oświadczenie Oferenta o spełnieniu wymogów i zapoznaniu się z
warunkami realizacji zamówienia zawartymi w pkt.5 - załącznik nr 2.
3) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – załącznik nr 3.
4) Wzór umowy – załącznik nr 4.
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