
 

 

Projekt „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu  
wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi  

poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren realizuje projekt „Dobry start – zapobieganie 
zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu 
do dobrej jakości usług społecznych” (nr projektu RPWP.07.02.02-IZ-00-30-0038/17), 
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

W związku z realizowanym projektem zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty 
cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren 
Ul. Murawa 37C/L4 
61-655 Poznań 
NIP: 781-15-73-199 
e-mail: biuro@imd.org.pl 
 
 

II. TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z rozeznaniem rynku o wartości od 20 tys. PLN netto 
do 50 tys. PLN netto, o którym mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://imd.org.pl/projekt-dobry-start.html 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup w formie sukcesywnych dostaw do trzech 
wskazanych lokalizacji (Rawicz, Jarocin, Czarnków) materiałów plastycznych i biurowych, 
pasmanteryjnych oraz kreatywnych opisanych w Formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik do Zapytania ofertowego. 

2. Podane w załączniku nr 1 ilości asortymentu są ilościami prognozowanymi, 
maksymalnymi przewidzianymi do realizacji w okresie do 31 grudnia 2020r.  

3. Dostawy cząstkowe odbywać się będą sukcesywnie (nie częściej niż raz na kwartał) na 
podstawie zamówień składanych telefonicznie, pisemnie, drogą elektroniczną, faksową 
lub osobiście. Koszt wysyłki do miejsc dostaw powinien zostać ujęty w formularzu 
cenowym. 
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5.    Adresy dostawy: 

a) Lokalny Klub Rodzinny w Rawiczu, ul. Sarnowska 9a (budynek Przedszkola nr 5 w 
Rawiczu), 63-900 

b) Lokalny Klub Rodzinny w Jarocinie, ul. Św. Ducha 44 (lokal w przyziemiu), 63-200 

c) Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie, ul. Ogrodowa 21/2, 64-700 

4. Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień1 
jako CPV: 37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne, 39500000-7 Wyroby 
włókiennicze, 44810000-1 Farby 

5. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: 

- część I: materiały plastyczne i biurowe 

- część II: materiały pasmanteryjne 

- część III: materiały kreatywne 

6. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

7. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym 
zapytaniu ofertowym, w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w 
językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

2. Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. W ofercie Wykonawca określi cenę brutto za realizację zamówienia. 

4. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty tj. Oświadczenie o braku powiązań 
osobowych lub kapitałowych stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

5. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana a następnie przesłana w wersji 
elektronicznej (skan). 

6. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą 
Ofertę. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed 
terminem składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.  

                                                      
1
 O którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r.  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  
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8. Jeśli umocowanie osoby składającej ofertę do złożenia wiążącej Wykonawcę oferty nie 
wynika z dokumentu rejestrowego/dokumentów rejestrowych, Wykonawcy załączają do 
oferty oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego odpowiednie umocowanie osoby 
składającej ofertę w imieniu Wykonawcy. 

9. Podmiot będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w 
przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty (skan wypełnionego i podpisanego formularza cenowego i oświadczenia) należy 
przesłać do poniedziałku 24.06.2019 do godz. 23:59 drogą mailową na adres 
biuro@imd.org.pl  

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo 
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 
wzajemne powiązania pomiędzy 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: 

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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
zastosuje następujące kryteria: 

Nazwa kryterium Waga kryterium Maksymalna 
liczba punktów 

Cena oferty brutto 100% 100 pkt 
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Sposób  punktacji: 

Liczba punktów=(Cena minimalna/Cena z oferty)*100*waga 

Cena minimalna oznacza najniższą cenę spośród ofert 

 

VIII. INNE 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym zastosowanie znajdują 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail: 
biuro@imd.org.pl. Zamawiający będzie niezwłocznie odpowiadać na poszczególne 
pytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w 
części bez podania przyczyny. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz cenowy 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 


