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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-4006-41913

41913

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.10.01.00-10-C005/18 - Żłobek ,,Milowa Kraina''

Tytuł

Zapytanie ofertowe 1/2021 na organizację placu zabaw z
nawierzchnią i montażem
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie niniejszego zapytania po podpisaniu umowy z
Wykonawcą pod następującymi warunkami:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy,
pod rygorem nieważności.
Zamawiający ma prawo zmienić umowę w przypadkach wskazanych w rozdz. 6.5.2 pkt 20 „Wytycznych
w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, na podstawie których
jest przeprowadzane niniejsze postępowanie.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-08
1. Zapytanie ofertowe 1/2021
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie 1/2021
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-04-08

2021-04-08

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2021-04-23 09:00:00

2021-04
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
Siemiradzkiego 4-8
93-137 Łódź
NIP: 7282784989

Osoby do kontaktu
Ewa Glińska
tel.: 881645699
e-mail: fundacja@kamienmilowy.org.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Organizacja placu zabaw z nawierzchnią i montażem
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Roboty budowlane

Podkategoria
Roboty budowlane

Opis
Przedmiotem zamówienia jest organizacja placu zabaw wraz z nawierzchnią i montażem na terenie
zielonym Żłobka MILOWA KRAINA przy ul. Chocimskiej 13 w Łodzi.
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Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:
1. Organizacja placu zabaw:
Zjeżdżalnia + domek + drabinka i piaskownica (wymiennie kładka, huśtawka, ściana
wspinaczkowa) – 2 komplety;
Huśtawka wagowa;
Sprężynowiec – 3 szt.
Zakup przewidziany w ramach limitu cross-ﬁnancing.
2. Nawierzchnia placu zabaw z montażem:
Gumowa nawierzchnia o wymiarach 50 na 50 cm, wykonana z płyt gumowych przeznaczonych w
miejsca gdzie bawią się dzieci.
Zakup przewidziany w ramach limitu cross-ﬁnancing.
Plac przylegający do budynku, w którym mieści się Żłobek MILOWA KRAINA, w powierzchni
wydzielonej zostanie zaadaptowany na plac zabaw dla dzieci i odpowiednio wyposażony.
Uwaga: Projekt architektoniczny żłobka i terenu dostępny do wglądu u Zamawiającego - możliwość
wizji lokalnej terenu przeznaczonego do organizacji placu zabaw.
Wszelkie zakupy i doposażenie będą zgodne z budżetem wynikającym z realizowanego projektu.
Gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 5 lat.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych,
spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.
Prace w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będą uwzględniać aspekty społeczne. Działania
przewidziane do realizacji w projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i będą służyć
wszystkim, również osobom z niepełnosprawnościami, poprzez zastosowanie zasady projektowania
uniwersalnego. W przypadku zaistnienia konieczności zastosowany będzie mechanizm racjonalnych
usprawnień.
W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zostanie osiągnięty wskaźnik realizacji celu projektu:
Liczba wyposażonych placów zabaw z nawierzchnią i montażem: 1 szt.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 1/2021.

Okres gwarancji
5 lat
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Kody CPV
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

łódzkie

Powiat

Gmina

Łódź

Łódź-Górna

Miejscowość
Łódź

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
1. Wykonawca w ofercie winien oświadczyć i zobowiązać się wobec poniższych stwierdzeń
(Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego):
1) Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2) Podejmuję się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym,
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
3) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zamówienia we wskazanym terminie.
4) Nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
5) Nie jestem osobą ﬁzyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych.
6) Nie jestem osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
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Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych powyżej jest złożenie
przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Wzór oświadczenia znajduje się
w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę
wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 Formularz
ofertowy.
2. Wykonawcą nie może być osoba zatrudniona w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie
się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na
podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konﬂikt interesów lub podwójne ﬁnansowanie
(zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020).
3. W celu uniknięcia konﬂiktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.
Potwierdzeniem braku powiązań osobowych lub kapitałowych jest złożenie przez Wykonawcę
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w ofercie. Wzór oświadczenia znajduje się w
załączniku nr 1 – Formularz ofertowy. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę
wyżej wskazanego warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych w postępowaniu według
formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia znajdującego
się w załączniku nr 1 Formularz ofertowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 1/2021.

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
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Opis
Ofertę stanowi:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 muszą być opatrzone datą oraz podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do załączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia osób
podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych, aktualnych na dzień podpisania oferty. W przypadku, gdy osoba
podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru lub ewidencji,
jako osoba upoważniona do reprezentowania i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy,
musi przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ocena pełnomocnictwa
jest dokonywana na dzień podpisania oferty.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe 1/2021.

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
waga punktowa 85
A = An / Ac x 85
gdzie:
A – liczba punktów za kryterium cena;
An – najniższa cena w postępowaniu wynikająca ze złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu
ofert;
Ac – cena przedmiotu zamówienia zaoferowana w ofercie badanej.
Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe 1/2021.
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Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
waga punktowa 15
Punkty za kryterium B przyznawane będą na podst. oświadczenia Wykonawcy za zagwarantowanie
spełniania kryterium określonego jako klauzula społeczna.
- spełnienie wymogu określonego jako klauzula społeczna – 15 pkt
- brak spełnienia wymogu określonego jako klauzula społeczna - 0 pkt

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2021-04-08 - data opublikowania
-> 2021-04-23 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-04 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

