
                                                                   
 

„Mały Technik” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ”     Busko Zdrój, dnia 27 września 2017 r. 
Anna Mazur 

ul. ppłk. Srogiego 1 
28-100 Busko-Zdrój 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur kieruje prośbę o przesłanie ofert na 
dostawę do przedszkola KLOCKÓW LEGO DUPLO w ramach projektu nr RPSW.08.03.01-26-
0029/17 pt. „Mały Technik” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości 
edukacji przedszkolnej. 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do przedszkola KLOCKÓW LEGO DUPLO w ramach 
projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” realizowanego w okresie 
01.07.2017 do 31.08.2018 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości 
edukacji przedszkolnej według poniższego zestawienia: 

KLOCKI LEGO DUPLO 

Lp. 
Nazwa i opis przedmiotu 

zamówienia 

Parametry 
Ilość 

1. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw zbuduj emocje, 188 elementów 1 

2. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw animal bingo, 49 elementów 3 

3. KLOCKI LEGO DUPLO dzikie zwierzęta, 104 elementy 1 

4. KLOCKI LEGO DUPLO ludziki - społeczeństwo, 21 sztuk 1 

5. KLOCKI LEGO DUPLO Opowieści, 109 elementów 1 

6. KLOCKI LEGO DUPLO kawiarenka, 131 elementów 1 

7. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw kreatywny 160 el + 6 kart 1 

8. KLOCKI LEGO DUPLO maszyny proste, 102 elementy 1 

9. KLOCKI LEGO DUPLO plac zabaw, 104 elementy 1 

10. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw rury, 147 elementów 1 

11. KLOCKI LEGO DUPLO podkłady duże, 2 sztuki 4 

 

 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
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3) Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/-5% (dotyczy to każdego z podanych 

wymiarów). 

4) Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50% wartości 

zamówienia podstawowego. 

5) Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Planowany termin realizacji dostaw: do 31.10.2017 r. 
 
3. Wymagania wobec dostawcy: 

1) brak powiązań z zamawiającym pod względem osobowym i kapitałowym. 

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między 
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 

� uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

� posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

� pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 

� pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty w formie oryginału: 

- ofertę – załącznik nr 1 Formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
4. Kryterium oceny oferty: 

100% = Cena.  

 
5. Osoba uprawniona do kontaktu:  

Anna Mazur: tel. 602 407 096. 

 

6. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  
Oferta musi być własnoręcznie podpisana przez Oferenta. 
Termin składania ofert: 10.10.2017, godz. 15:00. 
 

7. Ofertę można: 
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a) dostarczyć osobiście/ na adres: Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur, ul. ppłk. 
Srogiego 1, 28-100 Busko-Zdrój 
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: j.w. 
O zachowaniu terminu na składanie ofert decyduje data wpływu oferty. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

 
Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ” Anna Mazur 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

OFERTA 

 

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu/ adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: dostawę do przedszkola KLOCKÓW LEGO 
w ramach projektu nr RPSW.08.03.01-26-0029/17 pt. „Mały Technik” składam ofertę o 
następującej treści:  
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za: 

CZĘŚĆ I – POMOCE ZUŻYWALNE 

Lp. 
Nazwa i opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Parametry 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw zbuduj emocje, 188 elementów 1   

2. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw animal bingo, 49 elementów 3   

3. KLOCKI LEGO DUPLO dzikie zwierzęta, 104 elementy 1   

4. KLOCKI LEGO DUPLO ludziki - społeczeństwo, 21 sztuk 1   

5. KLOCKI LEGO DUPLO Opowieści, 109 elementów 1   

6. KLOCKI LEGO DUPLO kawiarenka, 131 elementów 1   

7. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw kreatywny 160 el + 6 kart 1   

8. KLOCKI LEGO DUPLO maszyny proste, 102 elementy 1   

9. KLOCKI LEGO DUPLO plac zabaw, 104 elementy 1   

10. KLOCKI LEGO DUPLO zestaw rury, 147 elementów 1   

11. KLOCKI LEGO DUPLO podkłady duże, 2 sztuki 4   

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA   

 
2. Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację dostawy 

elementów wyposażenia pomieszczenia do rozdziału cateringu  w przedszkolu i zastawy 

stołowej dla dzieci: 

− cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

− spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu 

ofertowym, 

− uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 

niniejszej oferty, 
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− uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, 

− znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 
……………………………….………….…………………   ……………………………...................................................................................

 (Data i miejsce)     (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 

3. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 
 ……………………………….………….…………………   ……………………………...................................................................................

 (Data i miejsce)     (Pieczęć i podpis/y  oferenta) 

 

 

 


