Projekt „Naukowe Przedszkole w Kielcach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kielce, dnia: 03.01.2017r.
W związku z realizacją projektu pt.
„Naukowe Przedszkole w Kielcach”
nr RPSW. 08.03.06-26-0010/16
realizowanym przez Fundację Na Rzecz Promocji Zdrowia PULS w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy
Lokalnej w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT
(projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wnioskodawca przeprowadza
postępowanie nr 1/R/2017 rozeznania rynku na zakup i dostawę wyposażenia przedszkola.

I. Zamawiający:
Nazwa: FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA „PULS”
Adres: ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce
NIP: 6572905254
REGON: 260568549
BIURO PROJEKTU:
ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce
tel. 602 606 043
e-mail: sekretariat@fundacjapuls.eu
godziny urzędowania: 08.00-16.00
II.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia na prowadzenie przedszkola w celu modernizacji
istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu „Naukowe
Przedszkole w Kielcach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu
stanowi wykaz mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu stanowi załącznik nr
1 do oferty.
Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z
rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych
przez Zamawiającego.
Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia mebli, urządzeń i sprzęt zgodnych lub równoważnych pod
względem jakości (lub lepszych), estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku
do niniejszego zapytania.
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III. Termin realizacji zamówienia:
styczeń 2017
IV. Miejsce oraz termin składnia ofert:
Ofertę można składać do dnia 10.01.2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data dostarczenia oferty wraz
załącznikami do biura projektu lub wpływu maila z ofertą wraz z załącznikami).
Oferty prosimy składać osobiście w FUNDACJI NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA PULS, ul. Wesoła 19, 25305 Kielce lub drogą mailową na adres: sekretariat@fundacjapuls.eu
Dokumenty, które wpłyną na adres mailowy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie
środki okażą się niewystarczające.

Niniejsze zapytanie zostanie opublikowane na stronie internetowej www.fundacjapuls.eu

V.

Sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
rozeznania rynku.
2. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, (jeśli dotyczy), datą sporządzenia i być podpisana przez
Oferenta.
3. Ofertę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo.
4. Wymagane załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz cenowy.
5. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę, jaką
Zamawiający może zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający
ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia ofert
przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie.
9. Informacje o rozeznaniu rynku można uzyskać pod adresem: ul. Wesoła 19, 25-305 Kielce,
tel. 602 606 043, e-mail: sekretariat@fundacjapuls.eu
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VI. Sposób weryfikacji poprawności oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a)

będzie niezgodna z treścią zapytania ofertowego;

b)

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub wykonawca nie udzieli

c)

wyjaśnień w przypadku wystąpienia podejrzenia rażąco niskiej ceny;
d)

zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w zapytaniu ofertowym;

e)

będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny a błędy te nie będą stanowić omyłki, którą można poprawić w
sposób nie budzący wątpliwości;
będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

f)

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli:
jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

g)

VII.

Informacje dodatkowe:

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
3. Oferenci, który wezmą udział w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach
postępowania.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oferty
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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku nr 1/R/2017

……………………………..
Dane/pieczątka Wykonawcy

…………………., dn ………….....

OFERTA
Do
Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia „PULS”
Wesoła 19/3
25-305 Kielce
E-mail: sekretariat@fundacjapuls.eu
Odpowiadając na Rozeznanie Rynku nr 1/R/2017 dotyczące zamówienia
Zakup i dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia przedszkola, dla 25 dzieci (12K
13M) w ramach projektu pn. „Naukowe Przedszkole w Kielcach”
składam/-y ofertę następującej treści:
1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę netto: ………………………
Obowiązujący podatek VAT …………………………..
Cena brutto ……………………………..
Słownie: …………………………………..
2. Przyjmuję/-emy do realizacji postawione przez zamawiającego w Rozeznaniu Rynku nr 1/2017
warunki.
3. Oświadczam/-y, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
………………./ nie dotyczy⃰

⃰ Właściwe zaznaczyć

………………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1 do OFERTY
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Nazwa towaru

szt.

Szafki do szatni dla 25 dzieci

1 kpl.

Stoliki do Sali dydaktycznej

6 szt.

Krzesełka do stolików dla
dzieci
Zestaw szafek na zabawki,
książki,pomoce dydaktyczne

Specyfikacja techniczna
Wysokość 118 cm
Szerokość 129 cm
Głębokość 45 cm
Płyta laminowana 18 mm, pcv, stelaż
Szerokość 120 cm
Głębokość 80 cm
Blat płyta laminowana 18 mm, rogi zaokrąglone,

25 szt.

Ergonomiczne, sklejka lakierowana

1 kpl.

Płyta laminowana
.

Biurko dla opiekunów

2 szt.

Płyta laminowana, pcv, rogi zaokrąglone

Fotel obrotowy dla opiekunów

2 szt.

Tapicerowane, na kółkach, wyprofilowane oparcie
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