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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
11-07-2018

Termin składania ofert
24-07-2018

Numer ogłoszenia
1119910

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie na adres:
1. Żłobek Samorządowy nr 18 w Krakowie, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 30a Kraków (na
kopercie/opakowaniu należy umieścić informacje: ,,Nazwa i adres Wykonawcy …………,,
WYPOSAŻENIE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH POPRZEZ DOSTAWĘ ZABAWEK I POMOCY
DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANĄ W RAMACH PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!. Znak sprawy:
ŻŁ18/BK/2/2018”);
2. Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 10:00.
Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:00-12:00.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu
wskazanego powyżej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pani Danuta Skotniczna – Dyrektor Żłobka nr 18 w Krakowie

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Telefon +48 608-113-222 (telefon czynny od poniedziałku do piątku od 7:00-12:00).

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie Żłobków Samorządowych poprzez dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych. W związku z
ww. zamówieniem publicznym Żłobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie (ul. Mazowiecka 30a, 30-019
Kraków), został wyznaczony jako zamawiający, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
upoważniony do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia na „WYPOSAŻENIE
ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH POPRZEZ DOSTAWĘ ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
REALIZOWANĄ W RAMACH PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!”, w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej
Kraków - Żłobka Samorządowego Nr 18 w Krakowie oraz następujących placówek (zwanych dalej w treści
umowy Żłobkami Samorządowymi), posiadających status zamawiającego w rozumieniu ww. ustawy:
a) Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków;
b) Żłobek Samorządowy nr 20, ul. Okólna 6, 30-684 Kraków;
c) Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7, 30-316 Kraków;
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d) Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28, 31-843 Kraków;
e) Żłobek Samorządowy nr 30, ul. J. Majora 18, 31-422 Kraków.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, który zrealizuje dostawy – celem
wyposażenia Żłobków Samorządowych w zabawki i pomoce dydaktyczne.
Umowa/umowy zostaną zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004
Kraków, w imieniu której działa Żłobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie, ul. Mazowiecka 30a, 30-019
Kraków a wybranym w postępowaniu Wykonawcą/Wykonawcami.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest WYPOSAŻENIE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH POPRZEZ
DOSTAWĘ ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH – W RAMACH PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!”.
1. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na
dowolną liczbę części.
2. Przedmiotem zamówienia w poszczególnych częściach jest:
a) Część 1: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 18 w Krakowie;
b) Część 2: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 19 w Krakowie;
c) Część 3: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 27 w Krakowie;
d) Część 4: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 30 w Krakowie.
e) Część 5: Dostawa dysków z fakturami (zestaw) dla Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20
„Pluszowy Miś” w Krakowie;
f) Część 6: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 23 w Krakowie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy z załącznikami, będący załącznikiem nr
1 do ,,Zapytania ofertowego”. Zakres zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści
,,Zapytania ofertowego”, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV
39162100-6

Nazwa kodu CPV
Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
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37520000-9 Zabawki;
37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i
akcesoria artystyczne;
39143116-2 Łóżeczka;
37523000-0 Puzzle;
33711770-5 Smoczki i gryzaczki dla niemowląt.

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 27 sierpnia 2018 r. (od dnia zawarcia umowy).

Załączniki
Załącznik do umowy
Wzór umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT)

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy
Zmiany zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
UWAGA: Zapytanie ofertowe (Zaproszenie do składania ofert) wraz z załącznikami zostały publikowane na
stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=459

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2 do ,,Zapytania ofertowego”.
2. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ,,Zapytania ofertowego”.
3. Arkusz cenowy (szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia) - wypełniony i podpisany
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik do wzoru umowy.
4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu nie jest
wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub równoważnym.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane według kryterium: najniższa cena brutto 100 pkt (100%). Do oceny ofert przyjmuje się
ceny brutto ofert. Sposób przyznawania punktów został opisany w "Zapytaniu ofertowym" (Zaproszenie do
składania ofert).

Wykluczenia
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Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
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 przeprowadzaniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki 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,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIEJSKA KRAKÓW

Adres
pl. Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
małopolskie , Kraków

Numer telefonu
126165200

Fax
12 616 52 01

NIP
6761013717

Tytuł projektu
Daj szansę!

Numer projektu
RPMP.08.05.00-12-0079/17-00
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