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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawa

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym (prowadzonym zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy Prawo Zamówień publicznych - tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 oraz
Zarządzeniem nr 86/2016 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30.06.2016 r. w sprawie wprowa-
dzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyra-
żonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w ramach realizacji projektu pn. "Jestem
przedszkolakiem i odkrywam świat", współfInansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach RPO WSL 2014 - 2020, którego przedmiotem jest udzielenie
zamówienia na dostawę i montaż mebli do nowego oddziału przedszkolnego w ramach
realizacji projektu pn.: "Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat", współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znak sprawy: UG_V.271.1.00009.2016

l. Zamawiający:
11 Nazwa i adres: Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29,

42-425 Kroczyce, woj. śląskie,
tel. 034 315 2150 do 5, fax. 034 3152150 do 5 wew. 23

2/ Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

2. Przedmiot zamówienia:11Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli do nowego
oddziału przedszkolnego w ramach projektu pn.: "Jestem przedszkolakiem i odkrywam

świat"
2/ Rodzaj zamówienia: dostawy.
3/ Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem mebli do sali i szatni
w ramach projektu "Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat", współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 z Europejskiego Funduszu
Społecznego _ Priorytet XI, Działanie 11.1, poddziałanie 1L 1.1 Wzrost upowszechnienia

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT.

Na realizasi zamówienia Zamawia· c osiada środki
sokości 15 080 00 zł

brutto.
Minimalne wyposażenie, jakiego oczekuje Zamawiający określa Tabela 1. Zamawiający
dopuszcza możliwość uzupełnienia asortymentu meblowego, o inne przedmioty, w ramach
zaproponowanej koncepcji zagospodarowania sali przedszkolnej.

Wszystkie elementy powinny być fabrycznie nowe i powinny posiadać niezbędne certyfikaty
bezpieczeństwa. Ilekroć w Tabeli 1określającej przedmiot zamówienia pojawi się konkretna
nazwa bądź firma, Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równoważnego, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
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Tabela 1 Minimalne wymagania

2

ilość
Minimalne wymiary jednej szuflady/
półki wewnątrz 25x30x15 cm.
Wykonanie z materiału trwałego i
odpornego na drobne uszkodzenia 1

zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości min. 18 mm, pokryta
wytrzymałym laminatem.

Lp. Rodzaj przedmiotu
Zamawiający nie narzuca
ilości szafek. Szafki bądź
szatka łącznie powinny
składać się min. z 24 szuflad
lub zamkniętych półek w
dowolnej kombinacji: (np.
- 3 szafki po 8 szuflad/półek
lub
_ 2 szafki po 9 szuflad/półek
+ l szatka z 6
szufladami/półkami lub
- l szatka z 24
szufladami/półkami itp.)

Minimalne wymiary jednej półki
wewnątrz 50 x 45 x 10 cm
Wykonanie z materiału trwałego i
odpornego na drobne uszkodzenia 1

zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości min. 18 mm, pokryta
wytrzymałym laminatem.

l Szafki z szufladami lub
zamkniętymi półkami -
z min. 24 szufladami lub
zamykanymi
półeczkami

Szatki na prace Zamawiający nie narzuca
ilości szafek. Szafki bądź
szatka łącznie powinny
składać się min. z 24 półek w
dowolnej kombinacji (np.
_ 3 szafki po 8 półek lub
_ 2 szafki po 9 półek + l
szatka z 6 półkami lub
_ 1 szatka z 24 półkami itp.)

Wymiary szatki około 90x90x40 (+/-
15%)
Wykonanie z materiału trwałego i
odpornego na drobne uszkodzenia 1

zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości min. 18 mm, pokryta
wytrzymałym laminatem.

3 Otwarta szatka z trzema
półkami regulowanymi

1 szt.

4 Szatka zamykana z
dwoma drzwiami

2 szt. Wymiary około 90x90x40 (+/- 15%)
Wykonanie z materiału trwałego 1

odpornego na drobne uszkodzenia i
zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości min. 18 mm, pokryta
wytrzymałym laminatem.

5 Szafa zamknięta na
materiały dydaktyczne
dla nauczyciela

1 szt. Wymiary około 85x45x165 cm (+/- 10%)
Wykonanie z materiału trwałego 1

odpornego na drobne uszkodzenia i
zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości min. 18 mm, pokryta
wytt:_zymałymlaminatem.

6 Biurko dla nauczyciela z
jedną szufladą
zamykaną na zamek i
jedną szatką zamykaną
na zamek

l szt. Wymiary około 120x60 (+/- 10%)
Wykonanie z materiału trwałego i
odpornego na drobne uszkodzenia i
zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości min. 18 mm, pokryta
wytrzy_małym laminatem.

2 szt. Krzesło wykonane z włókna
syntetycznego, stelaż wykonany z rur
płasko - owalnych, siedzisko i oparcie
tapicerowane. Wymiary orientacyjne:
_wys. siedziska 47 cm,
_ W)'lI!. siedziska 54,5x42,5 cm

7 Krzesło nieobrotowe dla
nauczyciela z
tapicerowanym
siedzeniem oraz
oparciem

wymiary około 160x100x50cm (+/- 10%)
Wykonanie z materiału trwałego 1

2 szt.Regał ekspozycyjny
otwarty do

8
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przechowywania
odpornego na drobne uszkodzenia l

zabawek lub książek,
zarysowania - preferowana płyta wiórowa

np. w kształcie gruszki o grubości mm. 18 mm pokryta

lubjabłka
wytrzymałym laminatem.

9 Stoliki przedszkolne 4 szt. Wymiary około 120x70cm (+/- 10%)

e-osobowe prostokątne
Wykonanie z materiału trwałego l

odpornego na drobne uszkodzenia l

zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości min. 18 mm, pokryta
wytrzymałym laminatem.

10 Regulowane krzesełka 20 szt. Krzesełka regulowane dla dzieci w wieku

przedszkolne
3 - 6 lat

11 Łóżeczka przedszkolne 20 szt. Wymiary około 130x60x16cm (+/- 10%).
Łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną
przepuszczającą powietrze. Plastikowe
narożniki stanowiące nóżki 1

umożliwiające układanie łóżeczek
jednego na drugim.

12 Dywan wykładzinowy 2 szt. Wymiary 3 x 4 m. (+/-10%)

wzory dziecięce
13 Szafki do szatni 4 szt. Wykonanie z materiału trwałego l

6-osobowe
odpornego na drobne uszkodzenia l

zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości mm. 18 mm, pokryta
wytrzymałym laminatem.

14 Półeczki na 15 2 szt. Wykonanie z materiału trwałego i

kubeczków i ręczniczki
odpornego na drobne uszkodzenia i
zarysowania - preferowana płyta wiórowa
o grubości mm. 18 mm, pokryta
wytrzymałym laminatem.

Do każdego z zaoferowanych w formularzu ofertowym przedmiotów, należy dołączyć zdjęcia
w .kolumnie nr 5 tabeli: Zestawienie zaoferowanego asortymentu.

Ponadto Zamawiający wymaga przygotowania koncepcji zagospodarowania sali
przedszkolnej zaoferowanymi przedmiotami. W tym celu do niniejszego zapytania dołączono
rzut sali przeznaczonej pod nowy oddział przedszkolny z naniesionymi niezbędnymi
wymiarami (załącznik nr 2). Aby Zamawiający mógł prawidłowo ocenić zaproponowane
rozwiązanie należy przedstawić minimum 5 rysunków - preferowany rozmiar rysunków nie
mniejszy niż A4 (rzut pokazujący zagospodarowanie sali z góry, oraz rzuty pokazujące
zagospodarowanie każdej z 4 scian osobno). Wizualizację należy opracować
z wykorzystaniem wszystkich zaproponowanych przedmiotów, możliwie najbardziej
odwzorowując ich rzeczywisty wygląd. W projektowanej koncepcji nie należy uwzględniać
szafek do szatni i półeczek na kubeczki i ręczniczki, w przypadku tych przedmiotów należy
do oferty załączyć tylko zdjęcia zaoferowanych produktów.

3. Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro (do niniejszego postępowania nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia:
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11 Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpi-
sania umowy z wykonawcą.

2/ Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy jednak
nie później niż 30 sierpień 2016 r.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kroczycach przy ul. Batalionów
Chłopskich 29, do dnia 29.07.2016 r. do godziny 10.00.

6. Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Kroczyce w Sali narad (pok. Nr 15),
ul. Batalionów Chłopskich 29 w dniu 29.07.2016 r. o godz. 10:30.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu
11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21 Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

S.W kaz oświadczeń i dokumentów "akie konawca winien zał c ć w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
11 Oferta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2/ Koncepcja zagospodarowania sali przedszkolnej zaoferowanym asortymentem.

9. Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Grażyna Masiarek lub Pani Wioletta Janoska - Gębka
Tel. (034) 315 21 50 do 5 wew. 25
w godzinach: 7.30 - 15.30
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
11 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim; należy ją umieścić

w zabezpieczonej kopercie opisanej w sposób, który uwzględnia następujące elementy:
• nazwa i adres zamawiającego,
• nazwa i adres oferenta, (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

• napis:

"Nie otwierać przed 29.07.2016r. godz. 10:30"

Oferta na: Dostawę i montaż mebli do nowego oddziału przedszkolnego w ramach projektu pn.:
"Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat"

2/ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
31 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

II.Opis sposobu obliczenia ceny:
11 Wykonawca powinien jednoznacznie określić cenę za wykonanie usługi będącej

przedmiotem zamówienia, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania

zamówienia.
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci wartości brutto, z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.
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12.0pis kryteriów:
Aby Zamawiający przystąpił do oceny oferty, zaoferowane przedmioty muszą spełniać
wymagania minimalne. Jeśli ten aspekt nie będzie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę bez

oceniania.
W przypadku, gdy wymagania minimalne zostaną spełnione, Zamawiający dokona oceny na
podstawie poniższych kryteriów:
Tabela 2:

I,L.p. Kryteria Maksymalna Minimalna
punktacja punktacja

1 Zaoferowana cena mniejsza bądź równa wskazanej przez 1 O
zamawiającego (cena niższa bądź równa 15 080 zł brutto - 1
pkt.; cena wyższa niż 15 080,00 zł brutto - Opkt.)

2 Gwarancja (24 miesięcy i więcej - 2 pkt.; powyżej 12, a mniej 2 O
niż 24 miesiące - 1 pkt.; 12 miesięcy i mniej - Opkt.)

3 Meble posiadają dodatkowe aplikacje, np. w postaci nadruków 1 O
czy aplikacji z płyt MDF (posiadają aplikacje - 1 pkt., brak
aplikacji - Opkt.)

4 Termin realizacji (realizacja do 2 tygodni - 6 pkt.; realizacja do 6 O
3 tygodni - 3 pkt.; realizacja powyżej 3 tygodni - Opkt.)

5 Koncepcja zagospodarowania sali przedszkolnej zaoferowanymi 20 O

przedmiotami *

Każda oferta w ramach kryteriów 1-4 zostanie oceniona zgodnie z regułami i punktacją
opisanymi w Tabeli 2 i ich spełnieniem przez Wykonawcę, natomiast w przypadku
kryterium nr 5 Wykonawca ma możliwość uzyskać od 0-20 punktów*.

*W ramach kryterium nr 5 punkty zostaną przyznane w następujący sposób: do oceny zaprezentowanej koncepcji zostanie
powołany Zespół Oceniający, każdy z członków zespołu oceniającego według indywidualnej opinii oceni poszczególną
koncepcje w skali od 0-20 pkt. kierując sie wzgledami:

.: estetyki _ Zamawiający oceni zastosowaną przez Wykonawcę kolorystykę, kształt mebli i walory wizualne - punktacja

dkry O 9 kt'po terium: - i pun ow,
L.p. Oferowane podejście

Punktacja w ramach danego
podkryterium:

1. Słabe
0-3

2. Dobre
4-6

3. Bardzo dobre
7-8

4. Doskonałe
9

_ funkcjonalności _ Zamawiający oceni zaproponowany przez Wykonawcę uklad przestrzenny mebli, kompozycję
dkry O 9 kt'

zaf;ospodarowanie sali przedszkolnej pod katem użytkowania mebli przez dzieci - punktacja po terium: - 'pun ow,

L.p. Oferowane podejście
Punktacja w ramach danego
podkryterium:

1. Słabe
0-3

2. Dobre
4-6

3. Bardzo dobre
7-8

4. Doskonałe
9

L.p.

1.
O

2.
I

3.
mentu 2

Z punktów otrzymanych od wszystkich członków Zespołu Oceniającego, zostanie obliczona średnia arytmetyczna, zgodnie z
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regułami matematyki z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Otrzymany wynik stanowił będzie punktację oferty
otrzymaną w ramach kryterium nr 5.

Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma wszystkich punktów uzyskanych w ramach
powyższych kryteriów.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.
Maksymalną ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 30 pkt. W przypadku, gdy
dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę z niższą
ceną,
W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów przy tej samej
wysokości ceny ofertowej, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych
ofert cenowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji
z oferentami w przypadku, gdy zaproponowane ceny ofertowe przekroczą kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

13. Składanie pytań do Zamawiającego:
1/ W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu i zakresu przygotowywanej oferty

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem przesłanym faksem, pocztą
elektroniczną na adres przetargi@kroczyce.pl, lub pisemnie (pocztą lub osobiście)

2/ Wszystkie informacje Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom na równych
zasadach.

14. Uzupełnianie oferty
11 W przypadku braków lub wad dokumentów załączonych do oferty

przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający
dokumentów

Zatwierdzam:

..........................................

Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Formularz Oferty (wzór)
Rzut sali przedszkolnej umożliwiający sporządzenie koncepcji
zagospodarowania przestrzeni nowego oddziału przedszkolnego
Istotne postanowienia umowy

mailto:przetargi@kroczyce.pl,

