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Ogłoszenie

Numer

2020-4006-5069

Id

5069

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.10.01.00-10-C005/18 - Żłobek ,,Milowa Kraina''

Tytuł

Zapytanie ofertowe 2/2020 na przeprowadzenie adaptacji i 
dostosowania pomieszczeń w żłobku i organizacji placu zabaw 
z nawierzchnią.

Załączniki

1. formularz ofertowy do zapytania 2/2020
2. zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-14

Data ostatniej zmiany

2020-09-14

Termin składania ofert

2020-09-29 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
Siemiradzkiego 4-8
93-137 Łódź
NIP: 7282784989
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Osoby do kontaktu

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

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Adaptacja pomieszczeń w żłobku i organizacja placu zabaw 

Budżet części 1

68842,30 PLN

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa kraina” nr 
Projektu:

RPLD.10.01.00-10-C005/18-00 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest - adaptacja i dostosowanie lokalu, w celu utworzenia 
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28 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka oraz organizacja placu zabaw z 
nawierzchnią.
Pracami adaptacyjnymi objęte będą: 
Dostosowanie powierzchni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania oraz obowiązującymi 
wymogami, powierzchnia adaptowana w budynku. Liczba zaadoptowanych i wyposażonych 
pomieszczeń: 13 szt, obejmują one łącznie powierzchnię: 170,9 m². Powierzchnia żłobka to: 
Sala dydaktyczna: 43,2 m²,Magazynek (wózkownia): 2,7 m², Łazienka dzieci: 3,9 m², Szatnia: 
11,00 m², Łazienka dzieci: 6,4 m², Sala dydaktyczna: 31,7 m²,Przygotowalnia posiłków (rozdzielnia 
posiłków: część czysta): 4,9 m²,Zmywalnia: 1,9 m²,Komunikacja: 11,9 m²,Pomieszczenie socjalne: 
4,3 m²,Pomieszczenie gospodarcze: 3,1 m²,Toaleta personelu: 2,7 m².
Prace adaptacyjne będą uwzględniać aspekty społeczne. Działania przewidziane do realizacji w 
projekcie są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt zakłada utworzenie 28 miejsc 
dla dzieci, nowych miejsc opieki nad dziećmi w żłobku. Budynek, jego pomieszczenia, w którym 
będzie mieścił się żłobek jest dostosowany architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, 
Zaplanowane prace adaptacyjne pomieszczeń, zakupione doposażenie czy rozwiązania z 
zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych będą służyć wszystkim, również os. z 
niepełnosprawnościami, poprzez zastosowanie zasady projektowania uniwersalnego. W przypadku 
zaistnienia konieczności zastosowany będzie mechanizm racjonalnych usprawnień. 
Plac przylegający do budynku, w którym ma powstać żłobek, w powierzchni wydzielonej zostanie-

  zaadaptowany na plac zabaw dla dzieci i odpowiednio wyposażony. Doposażenie placu zabaw 
planuje się w zestaw integracyjny i dokonać zakupu zabawek. Zakup wyposażenia będzie zgodny 
z koncepcją uniwersalnego projektowania. Wszystkie zakupione zabawki będą posiadały atesty 
i certyfikaty gwarantujące bezpieczeństwo dzieci. Wszelki zakupy i doposażenie będą zgodne z 
budżetem wynikającym z realizowanego projektu
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane oraz 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

Pomocnicze Kody CPV

45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie
45400000-1 – Roboty wykończeniowe
45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg

39515410-2 – Rolety wewnętrzne

37535200-9 – Wyposażenie placu zabaw
45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
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45233250-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych w żłobku oraz 
organizacja placu zabaw z nawierzchnią. Zakres prac podzielony został na pakiety, zamawiający 
dopuszcza składanie ofert na 1 lub więcej pakietów. Dopuszczalne jest również złożenie oferty na 
wszystkie pakiety. Każdy pakiet podlegać będzie ocenie zgodnie z punktem 9 zapytania ofertowego 
(kryteria formalne i merytoryczne).
Budynek, w którym będzie żłobek jest dostosowany i dostępny architektonicznie dla os. z 
niepełnosprawnościami. Zaplanowane prace adaptacyjne pomieszczeń, zakupione doposażenie czy 
rozwiązania w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych będą służyć wszystkim, również 
os. niepełnosprawnym, poprzez zastosowania zasady projektowania uniwersalnego. W przypadku 
zaistnienia konieczności zastosowany będzie mechanizm racjonalnych usprawnień.
Dostosowanie lokalu do potrzeb dzieci nastąpi zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania 
oraz obowiązującymi wymogami prawa budowlanego i sanitarno – higienicznego oraz P.Poż. Warunki 
lokalowe będą zgodne z rozp. MPiPS z dn. 10.07.2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i 
sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy i ustawą 
z dn. 04.02.2011 roku o opiece nad dziećmi do 3 roku życia.
Powierzchnia żłobka do adaptacji to: 
Sala dydaktyczna: 43,2 m²
Magazynek (wózkownia): 2,7 m²
Łazienka dzieci: 3,9 m²
Szatnia: 11,00 m²
Łazienka dzieci: 6,4 m²
Sala dydaktyczna: 31,7 m²
Przygotowalnia posiłków (rozdzielnia posiłków: część czysta): 4,9 m²
Zmywalnia: 1,9 m²
Komunikacja: 11,9 m²
Pomieszczenie socjalne: 4,3 m²
Pomieszczenie gospodarcze: 3,1 m²
Toaleta personelu: 2,7 m²
Łącznie: 170,9 m² powierzchni lokalowej.
Zakres prac podzielony został na pakiety (6 pakietów), Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
na 1 lub więcej pakietów. Dopuszczalne jest również złożenie oferty na wszystkie pakiety. Każdy 
pakiet podlegać będzie ocenie zgodnie z punktem 9 zapytania ofertowego (kryteria formalne i 
merytoryczne).
Pakiet 1 Zakup, montaż klimatyzacji wraz z oprzyrządowaniem 1 kpl (2 szt). 
Pakiet 2Zakup dwukrotne malowanie (450,5 x 2= 901 m²) – farba z robocizną: wykaz pomieszczeń 
poniżej *
Pakiet 3Wymiana podłogi: materiał + robocizna: 74,9 m² (nawierzchnia wykonana będzie z płytek, 
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poniżej *
Pakiet 3Wymiana podłogi: materiał + robocizna: 74,9 m² (nawierzchnia wykonana będzie z płytek, 
paneli lub wykładziny)
Pakiet 4 Rolety wewnętrzne 28 szt wg. wykaz przeszkleń do montażu systemu rolet:
230/140 - dzielone na 2 (więc 2 moduły zastosowane)
146/119 - dzielone na 2
146/110 - dzielone na 2
175/110 - dzielone na 2
drzwi szklane ewakuacyjne - dzielone na 2: 195/90
okna sala dydaktyczna na planie nr 2
440/140 powierzchnia łączna, bo są jednym ciągiem przy sobie osadzone: ale de facto są to 3 okna, 
dzielone na 2 każde, co daje 6 modułów
szatnia:150/140, dzielone na dwa
sala dydaktyczna nr 1:
dwa okna o wymiarach: 200/140, dzielone na 3, czyli 6 mechanizmów
1 okno 85/140 pojedyncze - czyli 1 mechanizm
zaplecze socjalne , okno o wymiarach 160/140 , tutaj 2 mechanizmy
i wc - okno, bez podziału,o wymiarach  60/140
Pakiet 5 Organizacja placu zabaw –1 kpl. oraz nawierzchnia placu zabaw z montażem: 135 m² 

Opis: wyposażenie żłobka i placu zabaw: Wyposażenie i utworzenie żłobka i placu zabaw:
Do budynku żłobka przylega ogrodzony plac, na którym utworzony zostanie plac zabaw z 
nawierzchnią, utworzony zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania, umożliwiający aktywne 
i bezpieczne spędzenie wolnego czasu. Plac zabaw będzie doposażony w sprzęty posiadające atesty 
i certyfikaty gwarantujące bezpieczeństwo dzieci. 
Organizacja placu zabaw: Ławka ogrodowa, Trampolina zewnętrzna, Zestaw zabawek do 
piaskownicy, Zjeżdżalnia + domek + drabinka + piaskownica (wymiennie kładka, huśtawka, ścianka 
wspinaczkowa), Huśtawka wagowa, Sprężynowiec.
Nawierzchnia placu zabaw z montażem:
Gumowa nawierzchnia o wymiarach: 50/50 cm, wykonana z płyt gumowych przeznaczonych w 
miejsca, gdzie bawią się dzieci 

Pakiet 6 Meble i wyposażenie łazienek: 1 kpl , zawierający:
Ustęp dla dzieci 2 x 
Umywalka dla dzieci 2 x 
Spłuczki do ustępów 2 x 
Baterie do umywalek i kabiny: 2x
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Ogółem:
Liczba wyposażonych placów zabaw: 1 szt
Liczba zaadoptowanych i wyposażonych pomieszczeń: 13 szt
Projekt architektoniczny dostępny do wglądu u Beneficjenta, możliwość wizji lokalnej pomieszczeń 
przeznaczonych do adaptacji.

4.2 Zamówienie obejmuje:

a)�Przeprowadzenie prac adaptacyjnych, dostosowanie pomieszczeń lokalu w Łodzi przy ulicy 
Chocimskiej 13 oraz utworzenie placu zabaw z montażem nawierzchni.

b)�Gwarancję minimum 12 miesięcy na każdy pakiet 

Okres gwarancji

12 miesięcy

Kody CPV

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
39515410-2 Rolety wewnętrzne
45000000-7 Roboty budowlane
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Gmina

Łódź-Górna

Miejscowość
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Łódź

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-10-01

Koniec realizacji

2020-10-30

Opis

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-dostosowawczych w żłobku oraz 
organizacja placu zabaw z nawierzchnią.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 2

Początek realizacji

2020-09-15

Koniec realizacji

2020-09-29

Opis

Termin składania ofert

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Etap 3

Początek realizacji

2020-09-30

Koniec realizacji

2020-09-30

Opis
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Otwarcie ofert i wybór oferenta

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

Wykonawcom 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)

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zakres działań wymaganych przez Zamawiającego w procesie wyboru oferentów:

a.�dokumenty sporządzone w języku polskim;

b.�Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na 1 pakiet, zawierającą jedną, jednoznacznie 
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na 1 pakiet spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę;

c.�treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego;
d.�Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

e.�Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą 
ofertę;
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f.�Oferent gwarantuje wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakt i współpracę ze 
Zleceniodawcą.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, a mianowicie:

a. oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie, 
w szczególności:

•�wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości,
•�Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne,

•�Oferent nie jest 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,

•�Oferent nie jest 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,

•�Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację 
zamówienia,
•�Oferent nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

•�Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 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.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

waga kryterium cenowego 85%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Klauzula społeczna - waga 15%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-14 - data opublikowania

-> 2020-09-29 09:00:00 - termin składania ofert
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-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2020-09-15 - Etap2 (początek): Usługa / Usługi inne / Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby 
realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa kraina” nr Projekt...

-> 2020-09-29 - Etap2 (koniec): Usługa / Usługi inne / Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby 
realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa kraina” nr Projekt... 

-> 2020-09-30 - Etap3 (początek): Usługa / Usługi inne / Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby 
realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa kraina” nr Projekt...

2020-09-30 - Etap3 (koniec): Usługa / Usługi inne / Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby 
realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa kraina” nr Projekt... 

-> 2020-10-01 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi inne / Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby 
realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa kraina” nr Projekt...

-> 2020-10-30 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi inne / Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby 
realizacji projektu pn. Żłobek  „Milowa kraina” nr Projekt... 


