
 

 
 

   
 

 

 

 
Mielec,  17-08-2017r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w ramach projektu w ramach projektu pt. „Żłobek dla 

dziecka szansą dla rodzica” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy  

Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie numer projektu: RPPK.07.04.00-18-

0002/16 

 

1. Dane Zamawiającego 

MISTRZOWIE ZABAWY Stępień Jolanta 

ul. Budowlana 12 

39-300 Mielec 

NIP: 5632075265 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej (w ramach procedury rozeznania rynku). 

2. Określenie trybu postępowania: 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku, w ramach 

Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 

EFS, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci w oddziale żłobka 

Mistrzowie Zabawy przy ul. Jadernych 5 w Mielcu. 

 

1. Szczegółowy opis zamówienia: 

Lp. Element 

zamówienia 

Specyfikacja Liczba sztuk w 

zamówieniu 

1 Bezpieczna nawierzchnia 

placu zabaw 30m2 

Bezpieczna nawierzchnia nie przymocowana na 
stałe do podłoża 

1 

2 Zestaw huśtawek Huśtawka wahadłowa podwójna, wykonana z 
materiałów odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych, zgodna z PN, przeznaczona 

dla dzieci od 1 do 7 lat. 

1 

3 Domek dla dzieci na stałe mocowany do podłoża, wykonany z 

materiałów odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych, zgodny z PN, dostępny dla 

dzieci od 1 roku życia 

1 
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4 Samochód przygód na stałe mocowany do podłoża, wykonany z 

materiałów odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych, zgodny z PN, dostępny dla 

dzieci od 1 roku życia 

1 

5 kolorowy płotek na stałe mocowany do podłoża, wykonany z 

materiałów odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych, zgodny z PN, dostępny dla 

dzieci od 1 roku życia 

4 

6 Stół piknikowy na stałe mocowany do podłoża, wykonany z 

materiałów odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych, zgodny z PN, dostępny dla 
dzieci od 1 roku życia 

2 

7 Słoń skoczek Sprężynowiec – bujak na stałe mocowany do 

podłoża, wykonany z materiałów odpornych na 

działanie warunków atmosferycznych, zgodny z 

PN, dostępny dla dzieci od 1 roku życia 

1 

8 Krokodyl Sprężynowiec – bujak na stałe mocowany do 
podłoża, wykonany z materiałów odpornych na 
działanie warunków atmosferycznych, zgodny z 
PN, dostępny dla dzieci od 1 roku życia 

1 

9 Auto Sprężynowiec – bujak na stałe mocowany do 

podłoża, wykonany z materiałów odpornych na 

działanie warunków atmosferycznych, zgodny z 
PN, dostępny dla dzieci 

1 

10 Piaskownica Wymiary minimalne 2,0 m x 2,0 m, wykonana 

z materiałów odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych, godna z PN, przeznaczona 

dla dzieci od 1 do 7 lat. 

1 

11 Huśtawka gniazdo Eco Siedzisko wykonane z materiałów najwyższej 

jakości, posiada certyfikat bezpieczeństwa 

TUV. Konstrukcja: Drewno klejone, stal 

cynkowana i malowana proszkowo. Wymiary: 

197 x 296 cm; Strefa 
bezpieczeństwa: 750 x 235 cm; Wysokość 

całkowita: 251 cm; Wysokość swobodnego 

upadku: 133 cm. Produkt zgodny z PN-EN 

1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009. 

1 

 

 

4. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie musi zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do 15.10.2017r. 

 

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty email: biuro@mistrzowiezabawy.mielec.pl 

lub dostarczona osobiście na adres ul. Budowlana 12, 39-300 Mielec do 30.08.2017 r. Oferty 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Termin otwarcia ofert: 31.08.2017 r. o godz. 8.00 w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzony zostanie protokół zawierający zestawienie 

złożonych ofert. 

4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub 

mailową.  

 

7. Opis kryteriów oceny ofert 

1. cena brutto w PLN: 60%. Liczba punktów = (Cena minimalna/Cena oferowana)*60 
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2. długość gwarancji na całość zamówienia: 20% 

 

Okres gwarancji Ilość punktów 

0 do 6 miesięcy 0 

7 miesięcy do 12 miesięcy (1 rok) 5 

13 miesięcy do 24 miesiące (2 lata) 10 

25 miesięcy do 36 miesięcy (3 lata) 15 

powyżej 36 miesięcy (więcej niż 3 lata) 20 

 

 

3. Termin realizacji: 20% 

 

Preferowany jest jak najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia będzie 

liczony jako ilość dni od momentu otwarcia ofert tj. 01-09-2017 r., aż do daty realizacji zamówienia 

wskazanej przez oferenta na złożonym formularzu ofertowym. 

Jednocześnie termin realizacji nie może przekraczać daty 15-10-2017r. (nie więcej niż 45 dni). 

 

 

Oferty oceniane będą punktowo 0-20 pkt. za kryterium według następujących zasad: 

Okres realizacji Ilość punktów 

40 dni do 45 dni 0 

34 dni do 39 dni 3 

30 dni do 33 dni  5 

10 dni do 29 dni 10 

9 dni lub mniej 20 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca łącznie największą liczbę 

punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 punktów. 

 

Zamawiający zastrzega, że pomimo spełnienia przez ofertę wszystkich wymaganych warunków, 

w przypadku przekroczenia oferowanej ceny, kwoty przyjętej na wykonanie usługi we wniosku 

o dofinansowanie projektu, oferta nie będzie rozpatrywana.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną 

przewyższy kwotę przyjętą na wykonanie usługi we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje telefonicznie lub mailowo Wykonawców, którzy  złożyli oferty 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą 

liczbę punktów za złożoną ofertę.  

 

Postanowienia podpisanej umowy mogą ulec zmianie, gdy będzie to wynikało z wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz późniejszych jego zmian lub ustaleń pomiędzy stronami umowy. 

Wszelkie zmiany dokonywane w umowie wymagają formy pisemnej. 
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Załączniki: 

 

Nr Nazwa załącznika 

1 Formularz ofertowy 

  


