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Pawłów, dn. 08.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Ż/2019
„Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów”
Dotyczące sprzedaży i dostawy do siedziby Zamawiającego wyposażenia do żłobka
Zakup wyposażenia realizowany jest w ramach projektu RPSW.08.01.01-26-0013/17 pn.: „Żłobek
Bajka w Gminie Pawłów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa
RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.01.00 Równość
mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie
życia zawodowego i prywatnego,
Poddziałanie RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO UMIESZCZONE W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI
Nr 1165726
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pawłów/ Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów
e-mail:gzoo@op.pl
tel.: 41 272-16-90
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Pawłów
89, 27-225 Pawłów wyposażenia żłobka. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia znajduję się
w Załączniku Nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część oraz na całość
zamówienia.

Część I ZAKUP MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH
Część II ZAKUP MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH
Część III ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Cześć IV ZAKUP KOMPLETU ZABAWEK
Wyposażenia powinna posiadać atesty/certyfikaty stwierdzające możliwość
użytkowania przez dzieci w żłobku.
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Wyposażenie musi zostać dostarczone w nieprzekraczającym terminie do dnia 11 marca 2019r. do
godz. 15.00 na adres:
Żłobek Bajka w Gminie Pawłów, Pawłów 89, 27-225 Pawłów, siedziba Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pawłowie.
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IV. Miejsce i termin złożenia oferty
Termin
składania
ofert
upływa
18
lutego
2019
r.
o
godz.
10.00
Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na
adres podany poniżej:
Gmina Pawłów/ Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie
Pawłów 56
27-225 Pawłów
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta – Sprzedaż

i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie
Pawłów”

V. 1. Kryteria wyboru ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu
o kryterium: ( dla wszystkich części). Sposób oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała
komisja wg następujących kryterium:
Lp.

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

K1.

Cena

60 %

60 punktów

K2.

Termin realizacji
zamówienia

40%

40 punktów

KRYTERIUM: CENA- K1: Opis kryteriów i sposobu oceny oferty:
Kryterium wyboru oferty: 60% cena brutto, 40% termin realizacji zadania
60% - cena brutto – ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów =--- ------------------------------------------- x 60
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: K2:
Kryterium dotyczy terminu realizacji zamówienia: Zamawiający punktował będzie
skrócenie terminu realizacji zamówienia, tj. za zrealizowanie zamówienia do 28 lutego
2019r. Wykonawca otrzyma: 40 pkt., do 05 marca 2019r. Wykonawca otrzyma: 20 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia, jako
obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego termin 11 marca 2019r.
Termin realizacji zamówienia musi być podany w w/w datach.
Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybraną przez siebie część lub
części.
2. Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą sumą punktów za całość zamówienia lub wybrane części
lub część.
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3. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza, o ile zaoferowana cena przewyższać będzie budżet przeznaczony na
realizację zamówienia.
V. Osoba do kontaktów: Róża Koszarska-Duda 41 272 16 90 godz. 7.00 -15.00
VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.
VII. Załączniki:
Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:
a. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia
b. Załącznik 2 - Formularz ofertowy
c. Załącznik 3- Oświadczenia
d. Załącznik 4 – Wzór umowy
Gmina Pawłów/Samorządowe Centrum Oświaty w Pawłowie
Róża Koszarska-Duda

