
Łódź, 26.03.2021

E-Maluch s.c. Małgorzata Piekarska, Rafał Raj
ul. Prądzyńskiego 6
93-478 Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EFS/2021 – W TRYBIE ZASADY

KONKURENCYJNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Dotyczące dostawy wyposażenia placówki, placu zabaw oraz zabawek na potrzeby realizacji
projektu „Nowe Miejsca w E-Maluchu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Adaptacyjność pracowników i

przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do 3 lat.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający
E-Maluch s.c. Małgorzata Piekarska, Rafał Raj
ul. Prądzyńskiego 6
93-478 Łódź 
NIP: 7292707281
Osoba uprawniona do kontaktu: Rafał Raj (emaluchrafal@gmail.com, tel. 669-557-485)

       
       Miejsce dostawy
       Żłobek E-Maluch
       Ul. Prądzyńskiego 7
       93-478 Łódź

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020 .  Zamawiający
nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

mailto:emaluchrafal@gmail.com


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ TERMIN
Zamawiający  zamieszcza  zapytanie  ofertowe  w  celu  ustalenia  ceny  rynkowej  na  dostarczenie
wyposażenia placu zabaw w ogrodzie, zabawek oraz zakup niezbędnego wyposażenia żłobka w
celu realizacji projektu „Nowe Miejsca w E-Maluchu”.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegóły:
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na

jedną lub kilka części oraz na całość zamówienia.
Część I – Wyposażenie placu zabaw
Część II – Wyposażenie Żłobka
Część III – Sprzęt Komputerowy
Część IV – Łóżeczka i pościel oraz kojce i leżaki

Całość wyposażenia powinna być nowa oraz posiadać certyfikaty/atesty stwierdzające możliwość
użytkowania  przez  dzieci  w  żłobku.  Ilekroć  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  występują  nazwy
konkretnych  elementów,  wyrobów  lub  określenia  (parametry  techniczne)  sugerujące  wyroby,
elementy  konkretnych  firm,  producentów,  Wykonawca  winien  uznać,  iż  podano  produkty
przykładowe, a zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów
równoważnych,  o  właściwościach,  parametrach  technicznych  nie  gorszych  niż  przyjęto  w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia:
Meble

Kody CPV:
39000000-2   - Meble
37000000-8   - Gry, zabawki, wyposażenie placu zabaw.

      30213100-6 – Komputery przenośne

Opis przedmiotu zamówienia - termin:
Przedmiot  zamówienia  realizowany  będzie  od dnia  20.04.2021r.  do  26.04.2021r. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia, w związku z zaistnieniem sytuacji
nadzwyczajnej jak np. ograniczenia związane z epidemią.

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
W ramach niniejszego zapytania ofertowego, oferty należy złożyć w oryginale osobiście, pocztą
lub  kurierem  do  biura  projektu  na  adres:  ul.  Prądzyńskiego  6,  93-478  Łódź  z  dopiskiem:
„Odpowiedź  na  Zapytanie  ofertowe  NR  1/EFS/2021”  lub  mailowo  na  adres
emaluchrafal@gmail.com do dnia 06.04.2021r. do godz. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu
oferty).



V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena 100%

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru: 

          najniższa cena brutto wśród otrzymanych ofert 
---------------------------------------------------------------  x 100

cena brutto wskazana w badanej ofercie

Brane pod uwagę będę wartości brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażone w PLN. 
Zamawiający  wybierze  ofertę  spełniającą  podane  w Zapytaniu  Ofertowym kryteria,  o  najwyższej
liczbie  punktów.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wyboru  różnych  wykonawców  na
poszczególne części zamówienia, biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny na poszczególne części
zamówienia. W przypadku dwóch identycznych ofert zdecyduje okres gwarancji.

VI. WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANEJ OFERTY:
1. Kompletna oferta powinna zawierać:

a) Nazwę i adres oferenta.
b) Dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę.
c) Wypełniony formularz ofertowy z cenami netto i brutto. Cena brutto zawiera podatek

VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osobowy uprawnione do występowania w ob-

rocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny bądź opatrzony
pieczęcią imienną.

e) Termin ważności oferty – 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

VII. ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji do zapytania.  O
każdej zmianie będzie informował oferentów. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury wybory Wykonawcy
bez podania przyczyny.
3. Zamawiający ma prawo do złożenia pytań uzupełniających do złożonych ofert po ich
otwarciu.
4. Po otrzymaniu oferty z uwagi na założenia budżetowe projektu Zamawiający zastrze-
ga sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z re-
alizacją zadania oraz odstąpienia od zawarcia umowy. 
5. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitało-
wo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiąza-
nia między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego. Wykonawca na potwierdzenie braku powiązań zobowiązany jest załączyć do
oferty Oświadczenie o braku ww. powiązań z Zamawiającym.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:

a. Cena będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych
b. Cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
c. Nie złożono żadnej oferty



VIII. HARMONOGRA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Podpisanie umowy z wykonawcą planuje się nie później niż do dnia 16.04.2021. Termin realizacji
umowy do  26.04.2021.  Za  termin  realizacji  zamówienia  uznaje  się  datę  podpisania  protokołu
zdawczo-odbiorczego.

IX. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na-
kładają obowiązek ich posiadania
- posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
- posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z wytycznymi – tzn. nie są osobowo lub kapitałowo powiązani
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu benefi-
cjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności  związane z przeprowadze-
niem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestnicze-
niu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IZ PO, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisem-

ne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej

oferty.
3. Nie dopuszcza się uzupełniania ofert.
4. Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
5. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia

nieprzewidzianych okoliczności  i  poinformuje  o  nich oferentów mailowo lub telefonicznie
oraz zamieszczając stosowną informację w Bazie Konkurencyjności.

7. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych pol-
skich.

8. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę ra-
chunku/faktury, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu popraw-
nie sporządzonego rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie rachunku nastą-
pi po podpisaniu protokołu odbioru/protokołu zdawczo-odbiorczego, dokumentującego za-
kończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.



9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypad-
ku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.

10. O ewentualnym wybraniu oferty, oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do podpisania
umowy.

11. W ramach postępowania dopuszcza się składanie ofert częściowych.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian warunków umowy w przypadku zaistnienia sy-

tuacji nadzwyczajnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowa specyfikacja zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
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