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Zapytanie w trybie rozeznania rynku 

nr 01/07/2020/RPWP.06.04.01-30-0029/18 

Zamawiający (Beneficjent) 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Maryi Królowej  
ul. Rynek Wildecki 4 
61-546 Poznao 
NIP: 783-124-41-51 
adres strony www: www.parafia-maryi-krolowej.poznan.pl 
 
Dane jednostki organizacyjnej: 
Przedszkole im. Aniołów Stróżów 
ul. Rynek Wildecki 4 
61-546 Poznao 
NIP: 783-124-41-51 
adres strony www: http://aniol-stroz-przedszkole.pl/ 
 
(dalej: „Zamawiający”) 
 

2. Tytuł projektu 

Przedszkole im. Aniołów Stróżów Maryi Królowej tworzy parafialny żłobek! 

 

3. Numer wniosku o dofinasowanie 

RPWP.06.04.01-30-0029/18 

Informacje o ogłoszeniu 

4. Tytuł zamówienia 

Zapytanie w trybie rozeznania rynku dotyczy zamówienia pod nazwą: „Utworzenie miejsc opieki nad 
dzieckiem do 3 roku życia (20 miejsc) w tym zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych 
do prowadzenia zajęd opiekuoczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi 
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz zakup 
zabawek” (dalej: „Zapytanie”). 

5. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyd w terminie do dnia: 30.07.2020 roku do godz. 08:00. 

Oferta zostanie uznana za złożoną w dniu i godzinie jej wpływu do miejsca składania ofert określonego  
w pkt. 6. 

6. Miejsce i sposób składania ofert 

http://www.klinika-konie.com.pl/
http://www.parafia-maryi-krolowej.poznan.pl/
http://www.klinika-konie.com.pl/
http://aniol-stroz-przedszkole.pl/
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Oferty należy składad: 

w postaci skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej - pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: 
parmwild@archpoznan.pl do dnia: 30.07.2020 roku do godz. 08:00 

w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera - pod 
adresem: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Maryi Królowej  
ul. Rynek Wildecki 4 
61-546 Poznao 
Uwaga: złożenie ofert w formie pisemnej jest możliwe w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. 
poniedziałek, środa, piątek od 16:00 do 18:00. 

7. Adres e-mail, na który należy wysład oferty 

parmwild@archpoznan.pl 

8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Marta Kaczmarek 

9. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Telefon: + 48 515 609 129 

10. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia 
zajęd opiekuoczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz zakup 
zabawek (dalej: „Przedmiot zamówienia”). 

11. Kategoria ogłoszenia 

Dostawa 

12. Podkategoria ogłoszenia 

Dostawa inne 

13. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo wielkopolskie, powiat Poznao, gmina Poznao, miejscowośd Poznao, adres: ul. Rynek Wildecki 
4, 61-546 Poznao 

Opis przedmiotu zamówienia 

14. Cel zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia Wykonawcy/ów świadczącego/ych Przedmiot 
zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, 

mailto:parmwild@archpoznan.pl
mailto:parmwild@archpoznan.pl
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Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad 
małymi dziedmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  
z powodu opieki nad małymi dziedmi. 

15. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia 
zajęd opiekuoczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz zakup 
zabawek (dalej: „Przedmiot zamówienia”). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  
w Załączniku nr 1.  

16. Kod CPV 

Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne 

17. Dodatkowe przedmioty zamówienia 

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i 
akcesoria artystyczne  

37520000-9 - Zabawki  

39141300-5 - Szafy  

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny  

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła 

18. Harmonogram realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie maksymalnie 60 dni od dnia zawarcia umowy. 
Wykonawca może zaoferowad krótszy termin zakooczenia realizacji przedmiotu zamówienia, za co otrzyma 
punkty w ramach kryterium oceny ofert – Termin realizacji przedmiotu zamówienia (K2). 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

19. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

20. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

21. Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/gry-i-zabawki-wyposazenie-parkow-zabaw-4266
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w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

22. Potencjał techniczny 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

23. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

24. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

25. Dodatkowe warunki 

25.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – nie 
spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumentów. 

25.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

25.3 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25.5 Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do Zapytania. 

25.5 Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może 
złożyd oferty na wszystkie części zamówienia lub na wybraną jego częśd. Zamawiający do niniejszego 
Zapytania załączył wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą lub wybranymi 
Wykonawcami w przypadku wyboru różnych Wykonawców na poszczególne części zamówienia. Ilekrod  
w Zapytaniu jest mowa o ofercie należy przez to rozumied ofertę oddzielnie dla danej części zamówienia. 
Oferta nie musi dotyczyd całego zakresu określonego w Zapytaniu. 

25.7 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

25.8 Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 

25.9 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, dokumenty, 
zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą byd składane w języku polskim lub 
z tłumaczeniem na język polski. 

25.10 Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści Zapytania oraz 
załączników do Zapytania. 

26. Lista dokumentów/oświadczeo wymaganych od Wykonawcy 

26.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyd następujące oświadczenia i dokumenty: 

26.1.1 wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 
do Zapytania), 

26.1.2 oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 
do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania), 

26.1.3 dokumenty, z których wynika umocowanie do złożenia (podpisania) oferty w imieniu Wykonawcy – 
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jeżeli oferty nie składa osoba fizyczna w swoim imieniu. 

26.2 Ofertę, tj. wypełniony i podpisany formularz oferty (pkt. 26.1.1) oraz oświadczenie Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (pkt. 26.1.2) należy 
sporządzid w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożyd w oryginale.  

26.3. Dokumenty wymienione z których wynika umocowanie do złożenia (podpisania) oferty  
w imieniu Wykonawcy (pkt. 26.1.3) należy złożyd w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za 
zgodnośd z oryginałem. Jeżeli w ramach dokumentów, o których mowa w pkt. 26.1.3., Wykonawca przedłoży 
dokument pełnomocnictwa – dokument ten należy złożyd w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd 
z oryginałem przez notariusza. 

UWAGA: 

26.4. Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentów  
i oświadczeo sporządzonych zgodnie z pkt. 26.2. i 26.3. 

26.5. Do oferty nie należy załączad Załącznika nr 2 do Zapytania w trybie rozeznania rynku – Istotne 
postanowienia umowy w sprawie zamówienia, Załącznika nr 3 do Zapytania w trybie rozeznania rynku – 
Informacje dodatkowe dotyczące Zapytania ofertowego. 

 

Ocena oferty 

27. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

27.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu 
o następujące kryteria i przypisane im wagi: 

KRYTERIUM 1: CENA (C) 

Waga kryterium 1: 80%  

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach ww. kryterium (C), obliczona zostanie  
z zastosowaniem następującego wzoru: 

C = (cena oferty brutto za całośd zamówienia z najniższą ceną/ cena brutto za całośd zamówienia oferty 
badanej) x 100 pkt x 80% 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymad oferta badana w Kryterium – Cena za całośd zamówienia 
wynosi 80 punktów. 
KRYTERIUM 2 – TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (K2) 
Waga kryterium 2: 20% 
Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach kryterium (K2), tj. (K2) obliczona zostanie zgodnie  
z poniższym wzorem: 
K2 = (najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu / termin realizacji przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach w ofercie 
badanej) x 100 pkt x 20% 
- z zastrzeżeniem następujących zasad: 
najdłuższy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin realizacji przedmiotu zamówienia dłuższy niż 60 dni, 
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania. 
najkrótszy możliwy termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji przedmiotu zamówienia krótszy niż 5 dni - do 
oceny ofert zostanie przyjęty okres 5 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Punkty przyznane ofercie badanej w poszczególnych kryteriach zostaną do siebie dodane: 
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P= C + K2 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała łącznie największą liczbę punktów. 
Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferowad cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

28. Wykluczenia 

28.1 Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi co 
najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności: 

28.1.1 jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzid 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy,  
w szczególności pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

28.1.2 nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia 
określonych w Zapytaniu. 

28.2 Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie podlega 
badaniu i ocenie. 

29. Załączniki do zapytania w trybie rozeznania rynku  

29.1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wzór; 

29.2. Załącznik nr 2 – Istotne warunki umowy; 

29.3. Załącznik nr 3 – Informacje dodatkowe dotyczące Zapytania w trybie rozeznania rynku. 

 

 

 

 


