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Działanie 8.3 “Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Ogłoszenie

Numer

2021-22244-47419

Id

47419

Powstaje w kontekście projektu

RPMA.08.03.01-14-D208/19 - Działanie 8.3 “Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Tytuł

Działanie 8.3 “Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Zamówienia uzupełniające

„Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Żłobka w Wierzbicy”

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-12
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Formularz ofertowy cz. I
3. kosztorys ofertowy cz. I
4. Formularz ofertowy cz. II
5. kosztorys ofertowy cz. II
6. Formularz ofertowy cz. III
7. kosztorys ofertowy cz. III
8. Formularz ofertowy cz. IV
9. kosztorys ofertowy cz. IV
10. Formularz ofertowy cz. V
11. kosztorys ofertowy cz. V
12. Klauzula informacyjna
13. Oświadczenie RODO
14. Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK
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Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-12

Data ostatniej zmiany

2021-05-12

Termin składania ofert

2021-05-21 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Gmina Wierzbica
Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
NIP: 9482382481

Osoby do kontaktu

Roman Ankurowski
tel.: 48 619 36 29
e-mail: przetargi@wierzbica.pl

Justyna Siwiorek
tel.: 48 619 36 29
e-mail: asystent@wierzbica.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

„Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Żłobka w 
Wierzbicy

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

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.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

16160000-4 Różny sprzęt ogrodniczy
37520000-9 Zabawki
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39290000-1 Wyposażenie różne
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

radomski

Gmina

Wierzbica

Miejscowość

Wierzbica
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

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).

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

100% cena
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-05-12 - data opublikowania

-> 2021-05-21 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


