
 
 
 
SP.041.4.1.2021                             Wierzbica 11 .05.2021r.

   

 

          Zaproszenie do złożenia oferty 

 

 

„Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Żłobka w Wierzbicy” 

 

Działanie 8.3 “Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi do lat 3” 

 

1.Zamawiający: Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica,  NIP  9482382481, 

tel. 8 618 36 10, fax. 48 618 36 11, e-mail: wierzbica@wierzbica.pl 

 

2.Osoby do kontaktu: tel.48 618 36 29 

 

Justyna Siwiorek,   asystent@wierzbica.pl ,   

Roman Ankurowski przetargi@wierzbica.pl 

 

 

3.Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż oraz dostarczenie wyposażenia 

żłobka, w szczególności: 

Część I – Sprzęt AGD, zał. Nr I 

Część II – Pomoce dydaktyczne, zał. Nr II 

Część III – Wyposażenie sal, zał. Nr III 

Część IV – Zabawki, zał. Nr IV 

Część V – Sprzęt ogrodniczy, zał. Nr V. 

 

Załączniki stanowią kosztorysy ofertowe, w których należy podać ceny jednostkowe oraz 

wartość całkowitą brutto. 

Uwaga !   Zamawiający dopuszcza złożenie jednej lub jednocześnie wielu  ofert. 

 

4. Lokalizacja usługi: 

4.1. Gminny Żłobek w Wierzbicy, ul. Ignacego Krasickiego 38, 26-680 Wierzbica 

 

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny: 

5.1.Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia  tj. koszty transportu, montażu. 
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5.2.Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych brutto materiałów                           

w zapytaniu ofertowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

6.. Termin wykonania zamówienia:  

 - 30 czerwca 2021r.  

7. Opis kryteriów: 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

Cena najniższej oferty – 100 pkt. 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu: 

a) Akceptacja wszystkich warunków opisanych w punkcie 3 oraz wzoru umowy 

dołączonego do zapytania ofertowego (ocena na podstawie oferty). 

b) Spełnienie warunków dotyczących możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia opisanych w punkcie 3 (ocena na podstawie oświadczeń). 

c) W ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji 

producenta. (ocena na podstawie oferty). 

d) Wyszczególniony w przedmiocie zmówienia asortyment musi być fabrycznie nowy 

i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie 

przedmiotu umowy. 

f) Dostarczane meble, zabawki i pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać 

aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii                       

i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące 

te wyroby. 

g) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów), na 

wezwanie zamawiającego.  

 

9. Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy 

wykażą: 

a) Posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie dostarczenia wyposażenia 

do żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

b) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wypis z ewidencji 

działalności gospodarczej). 

 9.1. Do oferty należy dołączyć oświadczenie wstępne. 

10.Gwarancja. 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli zamawiającemu gwarancji             

i rękojmi zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik do umowy. Minimalny wymagany 

okres gwarancji na dostarczone artykuły wynosi 24 miesiące licząc od daty wskazanej                     

w protokole odbioru ostatecznego 

 



 
 
 

11.Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. 

Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica lub osobiście w sekretariacie Urzędu pok. Nr 17. 

 

do dnia  21maja 2021r. do godz. 12.00 z dopiskiem Oferta na  

 

„Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Żłobka w Wierzbicy” – 

 CZ …..(I lub II,III,IV,V) 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, która jest 

załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

12.Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie zamówienia : 

12.1. Ocena  i wybór ofert zostanie dokonana w dniu 21.05.2021r o godz. 1230,   

12.2. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisania umowa                         

o wykonanie usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu wyposażenia żłobka. 

. 

 Wykaz załączników: 

1.Załączniki nr 1,2,3,4,5 – Formularze ofertowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Wierzbica 

 

 /-/ Zdzisław Dulias 

 

 

   

 


