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ZAMAWIAJĄCY                          Poznań, dnia 24.09.2020 r.  

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego 

Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań 

 

Odebrałem/am osobiście dnia ….………………………. 

            

Podpis …………..……...................................................... 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 

 

 W związku z realizacją projektu pt.: Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na 

obszarze Miasta Poznania, nr projektu RPWP.06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4. Wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie 

aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwracam się z prośba 

o przedstawienie oferty w postępowania dotyczącym zakupu wyposażenia do organizacji posiłków. 

 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ZAKUP I  DOSTAWA  WYPOSAŻANIA 

DO ORGANIZACJI POSIŁKÓW  

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA:  

 

OPIS PRODUKTU 

 

ILOŚĆ / JM 

Zastawa stołowa powinna być w kolorze białym bez grawerów, wzorów, ostrych 

krawędzi, dopuszcza się minimalny wzór z motywem dziecięcym. Naczynia 

przeznaczone do użytku w zmywarce oraz kuchence mikrofalowej. Skład zestawu: 

 talerz płytki o śr. od 20,5 cm do 24 cm 

 talerz deserowy o śr. od 19.5 cm do 20,5  cm 

 salaterka miseczka do zupy / talerz głęboki  o śr. od 12 cm do 20  cm 

 szklanka/ kubek z grubego przezroczystego szkła służące do gorących 

napoi, o pojemności 250 ml 

Zastawa 

przeznaczona dla 

35 dzieci 

Sztuce powinny być wykonane z stali nierdzewnej. Do użytku w zmywarce. Skład 

zestawu: 

 łyżka o min dł. 14,6 cm do max 16,5 cm 

Sztućce 

przeznaczona dla 

35 dzieci 
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 łyżeczka o min dł. 12,5 cm do max 14 cm 

 nóż o min dł. 15,3 cm do max 18,5 cm 

 widelec o min dł. 14,6 cm do max 17 cm 

Pochyły kubek do nauki picia, bez wzorów, przeznczony dla małych dzieci. Do użytku 

w zmywarce wykonany z materiału pozbawionego toksycznych związków BPA, 

pojemność  200 ml. 

33 sztuki 

 

Śliniak foliowy z kieszonką zapinany na rzep, przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca 

życia do 3 roku życia. 

33 sztuk 

 

 

 

 

Śliniak – fartuszek z rękawkami do jedzenia, zapinany na rzep, wykonany z lekkiego, 

zmywalnego tworzywa  

 

33 sztuki 

Deska do krojenia z tworzywa sztucznego o wymiarach:  

 24x15x0.5 cm  

 34x24x0.8 cm.  

Po 2 sztuki z 

każdego rodzaju 

Obieraczka do warzyw i owoców –  posiadający ergonomiczny uchwyt, z dodatkową 

osłoną na ostrzu,  ostrze wykonana z stali oraz oczko do usuwania zgrubień.  
1 sztuka 

Przybory kuchenne:  

Komplet: łyżka (33 cm), chochla (28 cm), łopatka (34 cm) i łyżka do spaghetti (34 cm) 

durszlak do owoców i warzyw  

Przybory wykonane z stali nierdzewnej 

1 komplet 

Przybory kuchenne:  

Komplet: szczypce kuchenne, łyżka i łopatka wykonane z tworzywa poliamidowego 
1 komplet 

Komplet noży kuchennych  

1 nóż kucharski 14 cm  

1 nóż uniwersalny 20 cm (dł. całkowita do 36 cm). 

Ostrze wykonane z stali nierdzewnej, uchwyt z tworzywa 

1 komplet 

Szklany dzbanek do herbaty o pojemności 1,7 l  3 sztuki 

Plastikowy  dzbanek do wody o pojemności 1,7 l – 2,5 l 3 sztuki 
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Stojak na przybory kuchenne – pojemnik umożlwiający przechowywanie powyższych 

przyborów kuchennych – wykonany z stali nierdzewnej  
3 sztuki 

Tacka/pojemnik na sztućce 1 sztuka 

Pojemnik z pokrywką do przechowywania drobnych produktów spożywczych pojemniki 

o wymiarach 38x25x15 cm 

( tolerancja wymiarów do 5 cm) 

5 sztuk 

 

 

WYMAGANIA WOBEC ZAMÓWIENIA: 

Wszystkie zamawiane przedmioty muszą być nowe, muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i posiadać stosowne 

certyfikaty, natomiast materiały stosowane przy produkcji powinny posiadać wymagane atesty. Naczynia  

przeznaczone dla dzieci w grupie wiekowej od 20 tygodnia do 3 roku życia muszą być pozbawione ostrych krawędzi, 

odporne na uszkodzenie i zbicie, wykonane z materiałów pozbawionych toksycznych związków BPA i PCV. Wszystkie 

zamawiane naczynia  powinny być przeznaczone do użytku w zmywarce oraz kuchence mikrofalowej.  

 
 
TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA:  

Termin  dostawy: 19-26 października 2020 r.,  

Adres dostawy: Żłobek Baśniowa Dolina, ul. Janickiego 22, Poznań 

 
WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 
W przypadku braku możliwości  dostarczenia wymaganych certyfikatów, atestów dotyczących zamawianych 

przedmiotów, umowa może zostać rozwiązana. 
 
 
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) 
 
 
W ofercie należy uwzględnić: 

cenę brutto 1 sztuki / zestawu, 

cenę brutto łącznie, 

 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  
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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 05 października 

2020 r. do godziny 00:00 poprzez email: firs@firs.org.pl oraz j.kroll@firs.org.pl z dopiskiem w tytule: oferta na 

zakup wyposażenia do organizacji posiłków 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: 
 

1.  Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;   
2. Oświadczenie oferentów dotyczące danych osobowych – załącznik nr 2 

 
 
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia/dostarczenia a nie data nadania. Nie 

zwracamy nadesłanych dokumentów. Koszty przygotowania i złożenia oferty pokrywa Oferent. 

 
W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z Zamawiającym pod nr  tel. 61 642 94 46  

Dopuszcza się komunikowanie się z Zamawiającym również za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

j.kroll@firs.org.pl. 

 
 
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 na stronie Beneficjenta.  
O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 
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. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę. 

mailto:firs@firs.org.pl
mailto:j.kroll@firs.org.pl
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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. 

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
  
Formularz ofertowy.   
Oświadczenie oferentów dotyczące danych osobowy 
 
 
 

………………………………………………………………… 

                                                                                 (Zamawiający - Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego) 



 

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, 

tel. 61 642 94 46 
e-mail: j.kroll@firs.org.pl 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

Miejscowość ............................, dnia ............................... 2020 r. 

 

FORMULARZ OFERTY 

W POSTĘPOWANIU ZGODNYM Z ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA: 

ZAKUP WYPOSAŻANIA 

DO ORGANIZACJI POSIŁKÓW DO ŻŁOBKA BAŚNIOWA DOLINA 

 

 

Tytuł projektu: Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na 

obszarze Miasta Poznania,  

nr projektu RPWP.06.04.01-30-0014/19   

 

1. Dane Oferenta: 

 

Nazwa: ................................................................................................ 

Adres: ………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ......................................................................................... 

NIP: ..................................................................................................... 

 

2. Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację zamówienia: 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Ilość / jm 

Cena 

jednostkowa  

Kwota brutto 

łącznie 

Zastawa stołowa: 

 talerz płytki o śr. od 20,5 cm do 24 cm 

 talerz deserowy o śr. od 19.5 cm do 20,5  cm 

 salaterka miseczka do zupy / talerz głęboki  o śr. od 

12 cm do 20  cm 

 szklanka/ kubek z grubego przezroczystego szkła 

służące do gorących napoi, o pojemności 250 ml 

Zastawa 

przeznaczona 

dla 35 dzieci 
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Sztuce  

 łyżka o min dł. 14,6 cm do max 16,5 cm 

 łyżeczka o min dł. 12,5 cm do max 14 cm 

 nóż o min dł. 15,3 cm do max 18,5 cm 

 widelec o min dł. 14,6 cm do max 17 cm 

Sztućce 

przeznaczona 

dla 35 dzieci 

  

Pochyły kubek do nauki picia 
33 sztuki 

 

  

Śliniak foliowy z kieszonką zapinany na rzep 
33 sztuk 

 

  

 

Śliniak – fartuszek z rękawkami do jedzenia 
33 sztuki 

  

Deska do krojenia z tworzywa sztucznego o wymiarach:  

 24x15x0.5 cm  

 34x24x0.8 cm.  

Po 2 sztuki z 

każdego 

rodzaju 

  

Obieraczka do warzyw i owoców  1 sztuka 
  

Przybory kuchenne:  

Komplet: łyżka (33 cm), chochla (28 cm), łopatka (34 cm) i 

łyżka do spaghetti (34 cm) durszlak do owoców i warzyw  

 

1 komplet 

  

Przybory kuchenne:  

Komplet: szczypce kuchenne, łyżka i łopatka  
1 komplet 

  

 

Komplet noży kuchennych  
1 komplet 

  

Szklany dzbanek do herbaty o pojemności 1,7 l  3 sztuki   

Plastikowy  dzbanek do wody o pojemności 1,7 l – 2,5 l 3 sztuki   

Stojak na przybory kuchenne – pojemnik  3 sztuki 
  

Tacka/pojemnik na sztućce 1 sztuka   
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Pojemnik z pokrywką do przechowywania drobnych 

produktów spożywczych  

 

5 sztuk 

  

 

Łączna wartość brutto wynosi: …………………………………………………………………………………. 

 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

............................................................................................ 

           (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w 

imieniu Oferenta)   


