W związku z realizacją projektu
w ramach działania 8.1
Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
NZOZ MEDICAL-CENTER Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
dostawę, wniesienie oraz złożenie mebli w obiekcie wolnostojącym
zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Modrzewiowej 30 A w celu dostosowania budynku do potrzeb
organizacji opieki nad dziećmi do lat 3

I . Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego :
NZOZ MEDICAL-CENTER SP. Z O.O.
ul. Erazma Jerzmanowskiego 37
30-836 Kraków
Numer telefonu: 505 967 275, 32 733 22 77
Fax: 32 441 67 57
NIP: 6292374666

Adres do korespondencji:
NZOZ MEDICAL-CENTER SP. Z O.O.
40-115 Katowice, ul. Johna Baildona 24D/37
e-mail: medical-center@wp.pl

Osoba do kontaktu:
Oliwia Hajduk
Tel: 795-951-146
w godzinach 9:00 – 15:00
Miejsce i sposób składania ofert :
Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem:
a) poczty tradycyjnej bądź osobiście na adres: 40-115 Katowice, ul. Johna Baildona 24D/37,
na kopercie należy dopisać: „Projekt: Kierunek Bajkowy zakątek - wsparcie rodziców w opiece
nad maluchami do lat 3- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego”.
lub:
b) poczty elektronicznej na adres: medical-center@wp.pl
Treść Zapytania Ofertowego wraz z Formularzem Ofertowym, Arkuszem kalkulacyjnym
„Specyfikacja przedmiotu zamówienia” i Oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i
osobowych z Zamawiającym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.bajkowe.eu
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci
przekazują w formie pisemnej drogą tradycyjną/elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferent
przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze
Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.
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II. Tytuł realizowanego projektu oraz Program Operacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie
Projekt pn. „Kierunek Bajkowy Zakątek – wsparcie rodziców w opiece nad maluchami do lat 3”
WND-RPSL.08.01.03-24-05EG/16-02
Oś Priorytetowa : VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie :
8.1
III. Tryb zamówienia
1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
3. W przypadku użycia w treści niniejszego Zapytania słowa „Wykonawca” należy rozumieć
„Oferent”.
4. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym i umowie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Dopuszcza się możliwość zlecania przez Wykonawcę poszczególnych części zamówienia
podwykonawcom.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Na część 1 zamówienia składają się meble oraz wyposażenie przeznaczone dla dzieci do lat 3:
1.1

Stolik do sali

sztuka

5

1.2

Krzesło do sali

sztuka

20

1.3

Mata

sztuka

6

1.4

Krzesło do karmienia

sztuka

5

1.5

Ścianka manipulacyjno –
sensoryczna

sztuka

2

1.6

Szafka

sztuka

6

1.7

Dywan

sztuka

2

1.8

Pufa

sztuka

2

1.9

Szafka na ubrania

sztuka

6

1.10

Materac do leżakowania i
zajęć

sztuka

10

1.11

Stoliki przedszkolne

sztuka

10
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1.12

Krzesełka z regulacją

sztuka

30

1.13

Bujak elektronicznie
sterowany

sztuka

5

1.14

Kojec

sztuka

5

1.15

Parawan

sztuka

2

Na część 2 zamówienia składają się:
2.1

Biurko dla wychowawcy

sztuka

2

2.2

Krzesło biurowe obrotowe

sztuka

2

2.3

Krzesło do pomieszczenia
gospodarczego

sztuka

4

2.4

Stół do pomieszczenia
gospodarczego

sztuka

1

2.5

Kanapa

sztuka

1

2.6

Szafa

sztuka

1

2.7

Szafka kuchenna

sztuka

1

2.8

Szafka kuchenna

sztuka

1

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną bądź dwie części przedmiotu zamówienia. Każda część
przedmiotu zamówienia oceniana będzie odrębnie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na
daną część. Oferta musi obejmować całość zamówienia z danej części (pełen asortyment).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niekompletnych (częściowych) w obrębie części.
Szczegółowy opis wymagań dla poszczególnych części i punktów zapytania ofertowego
(parametrów technicznych) znajduje się w Arkuszu Kalkulacyjnym „Specyfikacja przedmiotu
zamówienia” załączonym do Formularza Ofertowego. Oferent jest zobowiązany ustosunkować się
do poszczególnych parametrów technicznych w Formularzu Ofertowym wpisując (poprzez
TAK/NIE; w przypadku koloru - podać) czy proponowany przez niego sprzęt spełnia wymagania
zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca zobligowany jest do uzupełnienia pozostałych kolumn
(Cena netto jednostkowa; VAT –podać stawkę %; Cena brutto za całość). Arkusz Kalkulacyjny
„Specyfikacja przedmiotu zamówienia” załączony do Formularza Ofertowego stanowi jego
integralną część.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa i kod CPV: Meble przedszkolne , 39161000-8
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Meble biurowe, 39130000-2
Meble, 39100000-3
Meble do przechowywania, 3917300-5
Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części, 39110000-6
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie oraz złożenie mebli w obiekcie wolnostojącym
zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Modrzewiowej 30 A w celu dostosowania budynku do
potrzeb organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.
Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie
zapakowane, wolne od wad. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia mebli we wskazanych
przez Zamawiającego miejscach placówki oraz pouczenia pracowników w zakresie ich
użytkowania.
Meble z części 1 zamówienia mają być przeznaczone dla dzieci od 0 do lat 3. Ponadto muszą być
dostosowane do wymagań ergonomii oraz posiadać wymagane przepisami prawa atesty i
certyfikaty. Ponadto powłoki mebli muszą być łatwo zmywalne bądź odporne na dezynfekcję.
W przypadku, gdy artykuł nie będzie zgodny z ofertą i zaproszeniem do składania ofert
Wykonawca zobowiązany będzie wymienić, na swój koszt, artykuł na zgodny z opisem zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: woj. śląskie, 40-114 Katowice, ul. Modrzewiowa 30 A
Cel zamówienia: dostawa, wniesienie oraz złożenie mebli w obiekcie wolnostojącym
zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Modrzewiowej 30 A w celu dostosowania budynku do
potrzeb organizacji opieki nad dziećmi do lat 3.

Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia zostaną odrzucone
1. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
b) W ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę. Cenę brutto i netto należy podać
do dwóch miejsc po przecinku.
c) Oferta powinna zawierać co najmniej:
 dane teleadresowe Wykonawcy
 odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych w Zapytaniu ofertowym
 Arkusz kalkulacyjny „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”
 datę sporządzenia oferty i termin związania ofertą
 oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie
"Wykluczenia" Zapytania ofertowego
 podpis wystawcy oferty.
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Oferty nie zawierające danych wskazanych w Warunkach Udział w postępowaniu będą
odrzucone z przyczyn formalnych.
VI. Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą,
który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Zakres zmian w umowie może
dotyczyć m.in. terminu realizacji zamówienia czy płatności.
Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie aneksu pisemnego. Ponadto będą
one mogły być wprowadzone z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

VII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji ( wagi punktowe)
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt):
Kryteriami oceny ofert są :
1. Cena ofertowa (C) rozumiana jako :
 cena brutto wskazanych w przedmiocie zamówienia mebli
Cena ofertowa (C) - maksymalnie do uzyskania jest 70 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 70 pkt. Dla pozostałych
wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 70 pkt.
2. Termin realizacji zamówienia (T) rozumiany jako :
 najkrótszy termin realizacji zamówienia liczony w dniach, nie przekraczający 14 dni od
dnia podpisania umowy
Termin realizacji zamówienia (T) - maksymalnie do uzyskania jest 30 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najkrótszy termin realizacji zamówienia otrzymuje 30 pkt. Dla
pozostałych Wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
T = (Liczba dni realizacji zamówienia oferty z najkrótszym terminem realizacji zamówienia/
Liczba dni realizacji zamówienia w rozpatrywanej ofercie) x 30 pkt.


Ocena będzie dokonywana dla każdej części zamówienia osobno.
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę
punktów ze wszystkich kryteriów. Łączna ilość punktów (K) będzie obliczana wg
następującego wzoru:
K=C+T



W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dla kryterium cena ofertowa, w przypadku ofert składanych w walucie obcej przeliczenie
na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia oceny ofert.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo
złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta
spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania
wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie
internetowej http://www.bajkowe.eu w terminie do 7 dni od jego zakończenia.








VIII. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane 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 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 lub powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX. Termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na jeden z niżej podanych sposobów:
a) osobiście - w sekretariacie siedziby firmy Zamawiającego lub przesłać pocztą/kurierem, na adres:
40-115 Katowice, ul. Johna Baildona 24D/37 w terminie do dnia 02.10.2017r. do godziny 10:00
Na zamkniętej kopercie należy dopisać:
„Projekt: Kierunek Bajkowy zakątek - wsparcie rodziców w opiece nad maluchami do lat 3- projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie
otwierać do 02.10.2017 godz. 10:30”.

Strona 6 z 8

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
b) przesłać pocztą elektroniczną (w formie skanu) na adres e-mail: medical-center@wp.pl w
terminie do dnia 02.10.2017 r. do godziny 10:00
W tytule maila napisać „Projekt: Kierunek Bajkowy zakątek - wsparcie rodziców w opiece nad
maluchami do lat 3- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego”.
2. Termin składania ofert (nie krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia) upływa w dniu 02.10.2017 r. o
godzinie 10:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w 02.10.2017 r. o godzinie 10:30 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.
X. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą
Oferta musi pod rygorem jej odrzucenia zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
3. Arkusz kalkulacyjny „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”.
XI. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią
Zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów - wedle przyjętego
kryterium oceny ofert.
2. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od oferentów pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- Oferent, który złożył ofertę podlega wykluczeniu z postępowania
- Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego
- Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień
Oferenta wynika, że Oferent nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu.
4. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego
ofertę odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail.
Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe działanie własnego konta e-mail ponosi
Oferent.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów,
którzy złożyli oferty.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego.
XII. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego
zapytania ofertowego nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający
udzieli odpowiedzi na pytania i umieści je na swojej stronie (bez wskazania źródeł pytania).
Pytania otrzymane po tym terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
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2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Wykonawcy uzyskali tę samą liczbę punktów w
toku ocen ofert zostanie wybrana oferta Wykonawcy z niższą ceną.

Załączniki :
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Arkusz kalkulacyjny „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”
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