
 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
EFS  oraz budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 
Działanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 

dziećmi do 3 lat 
 

 

Sosnowiec, 15 marca 2019 r.  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na zakup i dostawę zabawek w ramach projektu pn. „Maluszki do żłobka, rodzice do pracy! - 

Aktywizacja rodziców i opiekunów dzieci do lat 3", nr wniosku WND-RPSL.08.01.03-24-

07A8/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 

3 lat. 

 

  

1. Dane dotyczące Zamawiającego:  

Olimpia Pytel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Pytel Olimpia Kraina Malucha, NIP 

6443059509, REGON: 240984418, z siedzibą w Sosnowcu (41-218), ul. Gwiezdna 24,  

adres e-mail: olimpiapytel@gmail.com, tel. 781 061 981 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zabawek do żłobka zlokalizowanego przy ul. 

Długosza 1, 41-218 w Sosnowcu 

CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika 

Zamówień: 

CPV: 37000000-8: Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby 

rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne.  

 

 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

 

Lp. Nazwa Ilość 

1 Zestaw zabawek: lalki, wózki, auta itp.  

W skład zestawu wchodzi minimum 16 rodzajów zabawek, takich jak np.:  

- piramidka z kólek 4 szt. 

- zestaw piramidek 4 szt.  

- edukacyjna wieża - 4 szt.  

- wstukiwanka kształtów 4szt.  

- zabawki interkatywne 2 szt.  

- trasa z małymi pojazdami 4 szt.  

- lalka szmacianka 8 szt.  

- lalka z wózkiem 4szt.  

- miś 4szt. 

- taca z naczyniami 4szt. 

- duży zestaw kuchenny 2 szt.  

- klocki - cegły 2 szt. 

- klocki wafle (różnej wielkości) 6 szt.  

- wywrotka 4 szt.  

- betoniarka 4szt. 

- garnuszek interaktywny 2 szt. 

 

1 zestaw  
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2 Instrumenty muzyczne. W skład  zestawu wchodzi: torba  z instrumentami, 

takimi jak: trójkąty, bęben, pałeczki z janczarami  

drewniane ksylofony  

2 zestawy  

3 Aplikacje sensoryczne: stanowiące zarówno dekorację sali, jak również 

panele manipulacyjne 

usprawniające motorykę ręki dziecka, usprawniające ich zdolności 

manualne.  

5 szt.  

4 Zestaw zabawek sensorycznych 

- Kącik dla dzieci, składający się z różnych elementów 

dostosowanych do konkretnych potrzeb dzieci (wiekowych , ruchowych, 

tematycznych).  

W skład zestawu mogą wchodzą np. kryjówka do kącika z drzwiczkami, 

tunel, moduły tematyczne, wejście. płotki  

Na kącik składają się moduły wykonane ze sklejki wyposażone w 

przesuwanki, ruchome figury z pleksi i lusterka, liczydło, makatkę. Moduły 

mogą być łączone ze sobą za pomocą dołączanych elementów.  

 

1 zestaw  

5 Zestaw zabawek motorycznych:  

W zestawie można znaleźć: tabliczki manipulacyjne, mini labirynt na 

kółkach, 

labirynt motylek, mini miasto, domek manipulacyjny, przesuwanka kotek, 

sześcian z 

labiryntem, wieża do układania, ślimak, kostka manipulacyjna (na każdej 

ściance 

kostki dzieci znajdą inną zabawę) 

W skład zestawu mogą wchodzić między innymi: 

- tabliczki manipulacyjne (na każdej ściance kostki dzieci znajdą inną 

zabawkę 20 szt.  

- labirynt np. w kształcie zwierzątka 2 sztuki  

- pudełko małego odkrywcy 2 szt.  

- sześcian z labiryntem 2szt. 

 - dekoracyjne elementy ze sklejki z różnego rodzaju motywami 2 sztuki  

 

2 zestawy  

6 Nakładanki, układanki, puzzle:  

W skład zestawu wchodzą takie elementy jak np.: 

- dopasowanka pierwsze kształty 4szt.  

- zestaw elementów do nakładania 4szt.  

- nakładanka zwierzęta 4 szt.  

- nakładanka żabka (lub inne zwierzę) 5szt. 

- nakładanka ogród 4szt 

-  nakładane puzle 8szt. 

-  puzzle zwierzęta 4szt. 

-  nakładanki 6szt. 

-  nakładanka 3d 6szt. 

-  nakładanka las 2szt. 

-  puzzle farma 4szt.  

- sorter kształty 3szt. 

-  kołowrotek z sorterem 2 szt.  

 

1 zestaw  

7 Kształtki: Pianki obszyte trwałą tkaniną, łatwą do utrzymania w 

czystości. Elementy tworzą tor przeszkód dla maluchów, które ćwiczą  

i rozwijają swoją koordynację ruchową.  

Elementy przestrzenne i materacyki mogą być ustawiane w różnych 

2 zestawy  
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konfiguracjach, również indywidualnie.  

 

W skład zestawu wchodzą: 

- materac kwadrat sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.) 

- materac narożny sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.) 

 - sensoryczne schody 1 szt. 

- sensoryczna drabinka 1 szt 

- kształtka pagórki,1 szt. 

- kształtka zygzak.1 szt. 

8 Kąciki tematyczne: wykonane są z lakierowanej płyty MDF w wyrazistych 

kolorach.  

Przykładowe kąciki:  

-Kącik z elementami dla małych gospodyń (zlewozmywaka , zmywarki, 

pralki oraz 

kuchenka do pieczenia rozmaitych potraw) - kącik jest bezpieczny dla 

małych 

gospodyń ze względu na zaokrąglone krawędzie, jest przestrzenny i 

wielofunkcyjny. 

 

- Warsztat budowniczego składający się z różnych narzędzi i przyrządów, 

dzięki któremu dzieci uczą się zabawy w grupie z podziałem na role.  

 

2 zestawy  

9 Akcesoria do zajęć z rytmiki 

W skład zestawu wchodzą m.in. guira i klekotki, piłeczki,o bręcze, szarfy. 

Instrumenty te pozwalają wystukiwać, klekotać lub szorować w dowolny 

sposób wydobywając różne dźwięk z taśm, wstążek, szarf, piłeczek. 

 

30 zestawów  

 

3. Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie musi zostać zrealizowane w okresie do dnia 31.03.2019 r. 

 

4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. 

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres 

zamawiającego. 

2. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami w sprawach 

proceduralnych i merytorycznych jest Pani Olimpia Pytel   

 

5. Opis przygotowania oferty 

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

 załącznik nr 1, Formularz ofertowy, 

 W przypadku przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 

spółek cywilnych wymagany jest dodatkowo podpisany załącznik nr 2 Klauzula informacyjna. 

 

3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym. 

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 

należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. 

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę, 

6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług 

VAT. 

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
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8. Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco (w przypadku ofert 

przesyłanych listownie): „Oferta na zakup i dostawę zabawek do żłobka" 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.  

10.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać osobiście/ za pomocą poczty tradycyjnej - na adres wskazany w pkt 1 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: olimpiapytel@gmail.com do dnia 25.03.2019 r. godz. 

10:00. Termin otwarcia ofert: 25.03.2019 r. godz. 10:10, w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert. 

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.  

4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

 

7. Opis sposobu obliczania ceny oferty  

W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) należy podać cenę 

brutto,  netto, VAT w polskich złotych. 

 

8. Opis kryteriów oceny ofert 
Do oceny i porównania ofert brane będzie pod uwagę następujące kryterium:  

1. cena brutto w PLN: 100% 

Preferowana jest jak najniższa cena. 

Oferty oceniane będą punktowo 0-60 pkt. za powyższe kryterium według następujących zasad: 

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100 

 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena podana w ofercie 

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów. 

Zamawiający poinformuje Oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

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

w przypadku przekroczeniu 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. 

 

Załączniki 

Nr Nazwa załącznika 

1. Formularz ofertowy 

2. Klauzula informacyjna 

 


