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Zapytanie w trybie rozeznania rynku 

nr 04/2019/Maluch+/moduł3 

Zamawiający (Beneficjent)  

1. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Barbara Gaczkowska-Różańska 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka" Barbara Gaczkowska-Różańska 

ul. Grunwaldzka 29 

45-054 Opole 

NIP: 7541351513 

adres strony www: https://www.przedszkolka.pl/ 

realizując zadanie w instytucji opieki 

Dwujęzyczny Żłobek Artystyczny i Naukowy "Tuptuś Odkrywca" 

ul. o. Józefa  Czaplaka 1B 

45-055 Opole 

(dalej: „Zamawiający”) 

 

2. Tytuł projektu 
 

Dofinansowanie w ramach modułu 3 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019  na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 

 

Informacje o ogłoszeniu 
 

3. Tytuł zamówienia 
 

Zapytanie w trybie rozeznania rynku dotyczy zamówienia pod nazwą: „Zakup osprzętu elektrycznego” 

(dalej: „Zapytanie”). 

 

4. Termin składania ofert 
 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 11.06.2019 roku do godz. 23:59 

Termin składania ofert upływa wraz z końcem ostatniego dnia. 

Oferta zostanie uznana za złożoną w dniu i godzinie jej wpływu do miejsca składania ofert określonego  

w pkt. 5. 

 

5. Miejsce i sposób składania ofert 
 

Oferty należy składać: 

w postaci skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej - pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego: 

 

http://www.klinika-konie.com.pl/
https://www.przedszkolka.pl/
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info@przedszkolka.pl 

w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera - pod 

adresem: 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka" Barbara Gaczkowska-Różańska 

ul. Grunwaldzka 29 

45-054 Opole 

Uwaga: złożenie ofert w formie pisemnej jest możliwe w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od 

poniedziałku do piątku, od 6:30 do 18:00.  

6. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty 
 

info@przedszkolka.pl  
 

7. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
 

Barbara Gaczkowska-Różańska 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne i Językowe "Przed-szkółka" Barbara Gaczkowska-Różańska 

ul. Grunwaldzka 29 

45-054 Opole 

e-mail: info@przedszkolka.pl 

 

8. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
 

Telefon: + 48 600 950 591 
 

9. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostawy polegającej na zakupie osprzętu elektrycznego  (dalej: 

„Przedmiot zamówienia”). 

 

10. Kategoria ogłoszenia 
 

Dostawa 
 

11. Podkategoria ogłoszenia 
 

Dostawa inne 
 

12. Miejsce realizacji zamówienia 
 

Województwo opolskie, powiat m. Opole, gmina Opole, miejscowość Opole, adres: ul. o. Józefa  Czaplaka 

1B, 45-055 Opole 

 

 

 

 

 

mailto:info@przedszkolka.pl
mailto:info@przedszkolka.pl
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Opis przedmiotu zamówienia 

13. Cel zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest w celu wyłonienia Wykonawcy świadczącego Przedmiot zamówienia.  

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 

 

14. Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw  polegających na zakupie i montażu osprzętu 

elektrycznego  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zakup i wykonanie bezpiecznej nawierzchni  

 

 

Lp. Nazwa J.m. Ilość Dane techniczne 

1. Oprawa lampy szt. 37 

- Napięcie: 220-240V; 

- Moc: 40W; 

- Temperatura barwowa: 4000K; 

- Barwa światła: biała neutralna; 

- Strumień światła: 4000lm; 

- Kąt padania światła: 110 stopni; 

- Żywotność: > 25000h; 

- Ilość cykli włącz/wyłącz: 15000; 

- Stopień ochrony: IP20; 

- Współczynnik oddania barw: >80; 

- Wymiar: 60x60cm; 

- Kolor: biały; 

2. Zasilacz szt. 37 

- Moc wyjściowa maksymalna: 40W; 

- Kolor: biały; 

- Napięcie wejściowe: 230 VAC; 

- Prąd wyjściowy: 1050mA; 

- Napięcie wyjściowe: 30-42 VDC; 

- Stopień ochrony: IP20; 

3. Rama montażowa szt 1 
- Wymiar: 60x60cm; 

- Kolor: biały; 

4. Oprawa lampy szt 5 

- Moc: 36W; 

- Strumień światła: 2800lm; 

- Temperatura barwowa: 4000K; 

- Stopień ochrony:IP44; 

- Wymiar: 60x60cm; 

- Kolor: biały; 

5. Oprawa lampy szt 2 

- Napięcie 220-240 V~; 50/60 Hz 

- Temperatura barwowa: 4000 K 

- Moc: 24 W 

- Strumień świetlny: 1700 lm 
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- Trwałość: 20 000 h 

- Stopień ochrony: IP44 

- Kąt rozsyłu światła: 110 st. 

- Kolor: biały; 

6. Czujka ruchu szt 12 

- Typ czujnika: podczerwień; 

- Kąt widzenia: 360st; 

- Napięcie zasilania: 230V~, 50HzMax.; 

- Obciążenie: 800W; 

- Stopień ochrony: IP20; 

- Kolor: biały 

 
 

15. Kod CPV 

 

 
Główny kod CPV: 39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 

 

 
16. Dodatkowe przedmioty zamówienia 

 

 
Nie dotyczy. 

 

 
17. Harmonogram realizacji zamówienia 

 

 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 10 lipca 2019 r.  

 

 
Warunki udziału w postępowaniu 

 

 
18. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

 

 
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

 
19. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

 

 
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

 
20. Wiedza i doświadczenie 

 

 
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

 
21. Potencjał techniczny 

 

 
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

 
22. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

 
23. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

 

 
Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania. 

 

 
24. Dodatkowe warunki 

 

 
24.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia – 

nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumentów. 

24.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

24.3 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

24.4.Istotne postanowienia umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do Zapytania. 

24.5. Dopuszcza się składania ofert częściowych.  

24.6. Oferta nie musi dotyczyć całego zakresu określonego w Zapytaniu. 

24.7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

24.8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

24.9 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie oświadczenia, 

dokumenty, zawiadomienia, zapytania i oferty itp. muszą być składane w języku polskim lub 

z tłumaczeniem na język polski. 

24.10 Złożenie oferty w odpowiedzi na Zapytanie jest równoznaczne z akceptacją treści Zapytania oraz 

załączników do Zapytania. 

 

 
25. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

 

 
25.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

25.1.1 wypełniony i podpisany formularz oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 

do Zapytania), 

25.1.2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania), 

25.1.3 dokumenty, z których wynika umocowanie do złożenia (podpisania) oferty w imieniu 

wykonawcy – jeżeli oferty nie składa osoba fizyczna w swoim imieniu. 

25.2 Ofertę, tj. wypełniony i podpisany formularz oferty (pkt. 25.1.1) oraz oświadczenie wykonawcy o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (pkt. 25.1.2) należy 

sporządzić w formie pisemnej a następnie skan takiego dokumentu przesłać do Zamawiającego, pod 

rygorem nieważności i złożyć w oryginale.  

25.3. Dokumenty wymienione z których wynika umocowanie do złożenia (podpisania) oferty  

w imieniu wykonawcy (pkt. 25.1.3) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem. Jeżeli w ramach dokumentów, o których mowa w pkt. 25.1.3., 

wykonawca przedłoży dokument pełnomocnictwa – dokument ten należy złożyć  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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UWAGA: 

25.4. Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu  

dokumentów i oświadczeń sporządzonych zgodnie z pkt. 25.2. i 25.3. 

25.5. Do oferty nie należy załączać Załącznika nr 2 do Zapytania w trybie rozeznania rynku – 

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia, Załącznika nr 3 do Zapytania w trybie 

rozeznania rynku – Informacje dodatkowe dotyczące Zapytania ofertowego. 

 
Ocena oferty 

 

 
26. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 

 
26.1 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu 

o następujące kryteria i przypisane im wagi: 

KRYTERIUM 1: CENA (C) 

Waga kryterium 1: 100%  

Liczba punktów, którą uzyska oferta badana w ramach ww. kryterium (C), obliczona zostanie  

z zastosowaniem następującego wzoru: 

C = (cena oferty brutto za całość zamówienia z najniższą ceną/ cena brutto za całość zamówienia 

oferty badanej) x 100 pkt x 100% 

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta badana w Kryterium – Cena za całość 

zamówienia wynosi 100 punktów. 

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie 

można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty  

o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  

w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach. 

 

 
27. Wykluczenia 

 

 
27.1 Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 

co najmniej jedna z niżej wskazanych okoliczności: 

27.1.1 jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  

w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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27.1.2 nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do 

wykluczenia określonych w Zapytaniu. 

27.2 Oferta wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uważana jest za odrzuconą i nie 

podlega badaniu i ocenie. 

 
28. Załączniki do zapytania w trybie rozeznania rynku 

 

 
28.1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty- wzór; 

 

 
28.2. Załącznik nr 2 – Istotne warunki umowy; 

 

 
28.3. Załącznik nr 3 – Informacje dodatkowe dotyczące Zapytania w trybie rozeznania rynku. 

 

 

 

 


