Poznań, 28.03.2014r.
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 do klubu dziecięcego
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 do klubu dziecięcego dla dzieci w wieku 1-3 lata 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:
Bęben lub inna forma do pchania z drewna, 1 szt.
Kolorowa gąsienica drewniana na sznurku, 1 szt.
Pociąg-lokomotywa z drewna z klockami, 1 szt.
Wesoły autobus drewniany z otworami - zestaw narzędzi, 1 szt.
Autko garbus z ruch kołami z drewna, 3 szt.
Puzzle sześciany – Pojazdy, 9-elem., 1 szt.
Układanka misiowa rodzinka,-54elem. , 1 szt.
Ringo aktywne kolor krążki elastyczne, 1 szt.
Dinozaur Triceratops-drewniane na sznurku, 1 szt.
Pies drewniany na sznurku, 1 szt.
Miękka Lalka Lalka Maja-szmaciana, 1 szt.
Miękka Lalka Lalka Gucio-szmaciana, 1 szt.
Zestaw małych pojazdów-18sz w zestawie, 1 szt.
Piłeczki do basenów-500szt, 1 worek
Wagi –nakładane szalki, 1 szt.
Woreczki sportowe kolor, 8 szt.
Szarfy 4 kolory, płócienne, 1 zestaw
Tunel, 1 szt.
Spadochron - ok1.70m, 1 szt.
Zestaw gimnastyczny -6obręczy o śr.50cm,10drążków 70cm dł,6 podstaw -1 zestaw
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III. Sposób przygotowania oferty
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 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 07.04.2014 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.
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