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Poznań, dnia 04.11.2020 
 
Fundacja Inicjowana Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/BD/2020 
 
W związku z realizacją przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w Poznaniu projektu Baśniowa Dolina 

– utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania RPWP.06.04.01-30-

0014/19, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś 

Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.4.Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z 

powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z 

rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na: 

 

 

ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ŻŁOBKA BAŚNIOWA DOLINA 

 

KOD CPV:  

39162100-6 – Pomoce dydaktyczne 

 
 
 
I. Zamawiający: 
 
Fundacja Inicjowana Rozwoju Społecznego 
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 

 

Osoba do kontaktu: Justyna Kroll tel. 61 642 94 46  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i toczy się w trybie 

zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady rozeznania rynku. 

 

 
III. Przedmiot zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych do żłobka Baśniowa dolina w ramach projektu 

Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania 

RPWP.06.04.01-30-0014/19  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa 6 rynek pracy, Działanie 6.4.Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

 
Specyfikacja zamawianego wyposażenia: 

 
Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: 

• Cenę netto/ brutto produktu 
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• koszty dostawy i montażu ( oraz ewentualne narzędzia/materiały służące do zamontowania zamawianych 

produktów: haczyki, przedłużacz, podstawki, kołki itp.) 

• koszty związane z posprzątaniem i wywozem powstałych odpadów w czasie montażu  

 

Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające 

jednoznaczną identyfikację produktu i być dopuszczone do stosowania w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) i posiadać min 12  – miesięczny okres gwarancyjny. 

Proponowane produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa, jakości i spełniać wszelkie 

wymogi norm określonych obowiązującym prawem i dopuszczone do obrotu handlowego. 

Zamawiający ma prawo zażądać powyższych dokumentów przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze 

najlepszej oferty. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

NAZWA ORAZ OPIS PRODUKTU  

liczba sztuk  

1. Projektor przestrzenny wyposażony w 4 wkłady koloryzujące umożliwiające wyświetlanie obrazu         

na suficie czy ścianie 

      ilość zamawianych sztuk: 1 

 

2.  Żyrandol światłowodowy o długości min 2,5 m, minimum 150 wiązek świtał z możliwością  zmiany 

koloru światła  

                ilość zamawianych sztuk: 1 

 

3.   Panel świetlny z możliwością regulowania poziomów jasności oraz kolorów, o minimalnych            

wymiarach 75 cm na  50 cm  

   ilość zamawianych produktów: 3. 

 

4. Walec piankowy z otworem pokryty trwałą tkaniną PCV, Przeznaczony do ćwiczeń 

rozwijających sprawność ruchów 

   ilość zamawianych sztuk: 2 

 

5. Zabawka w formie przytulanki stymulująca zmysł dotyku oraz wzroku, umożliwiające wkładanie i 

wyjmowanie piłeczek lub innych elementów o różnych fakturach  

   ilość zamawianych sztuk: 2 

 

6. Przejrzyste klepsydry sensoryczne o różnych kolorach oraz kształtach 

   ( klepsydra o różnych barwach, wykonane z olejków oraz żeli które powolne spływają na dno, 

tworzące kolorowe krople) 

      Ilość zamawianych sztuk: 10 szt.  po 2 sztuki z jednego rodzaju  

 

7.  Piankowa mata z wypustkami do stymulowania mięśni stóp oraz dłoni dziecka – mata w formie   

kwadratów umożliwiacie łączenie ze sobą na zasadzie puzzli. 
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   Ilość zamawianych sztuk: 12 szt.  

 

8. Żelowe kształty o różnych kolorach i różnym wypełnieniu które podczas ugniatania, ściskania 

zmieniają swoją fakturę 

     ilość zamawianych sztuk: 24 szt. 

 

9. Żelowe zwierzątka o różnych kolorach i różnym wypełnieniu które podczas ugniatania, ściskania 

zmieniają swoją fakturę, przebarwiają się 

           ilość zamawianych sztuk: 12 szt. 

 

10.  Percepcyjne kule oraz półkule różnych kolorach stymulujące wzrok. 

       Ilość zamawianych sztuk: 16 szt. 

 

11. Przezroczyste sześciany o różnych barwach umożliwiające zabawy z światłem 

      ilość zamawianych sztuk: minimum 35 szt. 

 

12. Bawełniane kwadraty o różnych fakturach i wypełnieniu  stymulujące motorykę oraz zmysł wzroku i 

dotyku  

     ilość zamawianych sztuk: 12 szt. 

 

13.  Metalowe dzwoneczki  z rączką  

       ilość zamawianych sztuk:16 szt. 

 

14.  Wałki do modelowania w masach sensorycznych o różnych fakturach 

       ilość zamawianych sztuk: 12 szt.. 

 

15.  Konstrukcyjna wieża o różnych geometrycznych kształtach oraz kolorowych guziczków 

stymulujących zdolności manualne oraz refleks dziecka 

      Ilość zamawianych sztyk: 4 zestawy   

 

16. Kartonowe lub drewniane plansze o stymulującej grafice, której celem jest symulowanie skupina u 

dzieci poprzez znalezienie elementów pasujących do siebie   

     Ilość zamawianych sztuk: 6 sztuk po trzy sztuki jednego rodzaju 

 

17. 15 kg piasku kinetycznego (przechowywany w wiaderkach) 

 

 

 

  
IV.          MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 
 
Termin: 12-20.11.2020 r. 
 
Adres dostawy:  Żłobek Baśniowa Dolina, ul. Janickiego 22 Poznań  
 
 
V. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA 
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W przypadku braku możliwości  dostarczenia wymaganych certyfikatów, atestów dotyczących zamawianych 

przedmiotów, umowa może zostać rozwiązana. 
 
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
 
Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzana i weryfikowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami: 
 
a. C- Cena: 100% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -100) 
 
 
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferta powinna być wypełniona na druku załączonego formularza ofertowego, wydrukowana, podpisana 

przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy i złożona wraz z załącznikami w terminie do 10 

listopada 2020 r. do godziny 00:00 poprzez email: j.kroll@firs.org.pl z dopiskiem w tytule: „oferta – zakup 

pomocy dydaktycznych do żłobka Baśniowa dolina lub pocztą/osobiście na adres: Fundacja Inicjowania 

Rozwoju Społecznego w Poznaniu – Biuro Projektu Żłobek Baśniowa Dolina  

  
Oferta powinna składać się z: 
 
wypełnionego i podpisanego przez osoby uprawnione do występowania w imieniu 
 

 Oferenta Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;  
 
 
VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE: 
 
 
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania oferty). 
  
Brak możliwości składania ofert wariantowych. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej 
oferty.  
 
Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Płatność nastąpi po dostarczeniu i montażu zamawianych produktów na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę  fakturze VAT 

Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia uzależniony jest od 

otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Zarządzającej w ramach realizowanego 

Projektu. W związku z powyższym, w przypadku braku środków na koncie projektu, Zamawiający uiści 

zobowiązanie w terminie 14 dni od otrzymania środków finansowych od Instytucji Zarządzającej. 

  
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie www firs.org.pl  
 
Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie 

przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian. 

 

mailto:j.kroll@firs.org.pl
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich 

lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i 

złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na 

każdym jego etapie do momentu wyboru wykonawcy. 

 

 
 
 
XI. ZAŁĄCZNIKI: 

  
1. Formularz ofertowy 
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