Poznań, 16.12.2013r.
Dotyczy Projektu: „Klub dziecięcy „Taaka głowa” – wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców
z Poznania”
POKL.01.05.00-00-542/12
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zabawek
I. Zamawiający
Róża Tubacka „Logos Studium R. Tubacka”, z siedzibą w Poznaniu, ul. Rycerska 3 lok. 8,
60-343 Poznań, NIP 779-16-51-587
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabawek dla dzieci w projekcie pt. „Klub dziecięcy „Taaka głowa” –
wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców z Poznania”, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegółowy wykaz zabawek:
1. Piankowe kształty do motoryki dużej (min.
4 różne kształty np. do budowania tunelu,
mostu) – 9 szt.
2. Pianki emocje do motoryki dużej (min. 3
różne emocje np. radość, zdziwienie,
smutek) – 9 szt.
3. Piankowe kształty do motoryki dużej (5
różnych kształtów - trójkąty, 6 szt.,
sześciany, 6 szt.. walce, 6 szt.,
prostopadłościany, 6 szt., koła, 6 szt. – 30
szt.
4. Korale do nawlekania do motoryki małej –
zestaw różnokolorowych korali o różnych
kształtach w zestawie 80-100 szt. – 5
zestawów

5. Edukacyjne przewlekanki (2 różne) wraz z
kompletem sznureczków – 2 szt.
6. Fartuszki z rękawami – 10 szt.
7. Zestaw dmuchanych piłek w formie układu
słonecznego – 1 zestaw
8. Edukacyjne pacynki (zestaw min. 5
pacynek wyrażających emocje) - 1 zestaw
9. Gra edukacyjna – 1 szt.
10. Zestawy klocków składające się z min. 50elementów o różnych kształtach, różnej
strukturze i z różnego materiału (np.
drewno, karton, pianka – 6 zestawów
11. Piasek do piaskownicy – 20 kg

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37520000-9 zabawki

III. Sposób przygotowania oferty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
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Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres oferenta, numer telefonu,
- być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
Nie dopuszcza się zamówień częściowych.
IV. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na
adres: biuro@logosau.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Róża Tubacka „Logos Studium R. Tubacka” ul. Rycerska 3 lok. 8, 60-343 Poznań
do dnia 23.12.2013 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
V. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Załącznik nr 1
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FORMULARZ OFERTY DOTYCZĄCEJ DOSTAWY ZABAWEK DLA DZIECI

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

................................, dnia ..................

/dane Oferenta; imię nazwisko, adres, nr telefonu/

/miejscowość, data/

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy zabawek dla dzieci z dnia 16.12.2013 r.
1. Oświadczam, że oferuję usługę dostawy zabawek dla dzieci w wieku 1 - 3 lat w firmie Róża Tubacka „Logos
Studium R. Tubacka” w ramach projektu pt. „Klub dziecięcy „Taaka głowa” – wsparcie godzenia pracy
i opieki dla rodziców z Poznania”, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 16.12.2013 r.
2. Proponowana cena brutto (w tym podatek VAT):
Nazwa zabawki
Cena brutto w PLN (w tym
podatek VAT)
1. Piankowe kształty do motoryki dużej (min. 4 różne kształty np. do
budowania tunelu, mostu) – 9 szt.
2. Pianki emocje do motoryki dużej (min. 3 różne emocje np. radość,
zdziwienie, smutek) – 9 szt.
3. Piankowe kształty do motoryki dużej (5 różnych kształtów - trójkąty,
6 szt., sześciany, 6 szt.. walce, 6 szt., prostopadłościany, 6 szt.,
koła, 6 szt. – 30 szt.
4. Korale do nawlekania do motoryki małej – zestaw różnokolorowych
korali o różnych kształtach w zestawie 80-100 szt. – 5 zestawów
5. Edukacyjne przewlekanki (2 różne) wraz z kompletem sznureczków
– 2 szt.
6. Fartuszki z rękawami – 10 szt.
7. Zestaw dmuchanych piłek w formie układu słonecznego – 1 zestaw
8. Edukacyjne pacynki (zestaw min. 5 pacynek wyrażających emocje)
- 1 zestaw
9. Gra edukacyjna – 1 szt.
10. Zestawy klocków składające się z min. 50-elementów o różnych
kształtach, różnej strukturze i z różnego materiału (np. drewno,
karton, pianka – 6 zestawów
11. Piasek do piaskownicy – 20 kg

Razem
3. Oświadczam, że:
a) akceptuję termin i warunki realizacji usług przedstawione w zapytaniu ofertowym;
b) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
c) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym.

...............................................................................................
/ podpis Oferenta /
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Załącznik nr 2

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

................................, dnia ..................

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma
……………………………………………………………………………………………………………
ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani
kapitałowych z Zamawiającym (Róża Tubacka „Logos Studium R. Tubacka”), tj. powiązań pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a moją firmą, polegających w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik,
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Z poważaniem,
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