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Dotyczy Projektu: „Klub dziecięcy „Taaka głowa” – wsparcie godzenia pracy i opieki dla rodziców
z Poznania”
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współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe na dostawę kontenera mobilnego wraz z jego adaptacją i aranżacją

1. Zamawiający
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Maoko, z siedzibą w Poznaniu, ul. Jugosłowiaoska 65,
60-149 Poznao, NIP 779-21-31-476
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontenera mobilnego (wraz z usytuowaniem na działce) oraz
z adaptacją i aranżacją na klub dziecięcy.
Kontener mobilny powinien spełniad następujące wymagania:
 byd zgodny z wytycznymi technicznymi podanymi przez Zamawiającego (uzgodnienia ustne z
Zamawiającym)
 mied powierzchnię ok.45m2 i wysokośd min. 2,5 m.
 mied możliwośd zaadaptowania na klub dziecięcy zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziedmi w wieku do lat 3
 byd posadowiony na działce przy ulicy Jugosłowiaoskiej 65 (cena musi obejmowad koszty
dostawy i posadowienia na posesji Zamawiającego)
Adaptacja i aranżacja powinna obejmowad:
 ustawienie ścianek działowych, wg projektu technicznego,
 malowanie ścian i sufitów (farby z atestami dopuszczone do użytku w klubach, żłobkach,
przedszkolach); kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym,
 prace wykooczeniowe (montaż listew),
 montaż wykładzin (PCV, łatwo zmywalne, z atestami),
 wyposażenie łazienki i pomieszczenia socjalnego (montaż biały – wc, umywalka, zlew),
 zakup i montaż oświetlenia (świetlówkowe 2*36 W IP 65 – 8 szt., wyłączniki – do uzgodnienia
– ok.4 szt.)
 instalacja ogrzewania (akumulacyjne – ilośd dostosowana do wielkości pomieszczenia, wg
normy polskiej),
 montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
 montaż okien (Wykonane z plastiku w wersji pięciokomorowej z profili ALUPLAST ze
wzmocnieniem stalowym. Wypełnienie z podwójnej szyby 4/16/4 U=1,1 W/m2K. Parametry
izolacyjne: U=1,30 W/m2K, ilośd sztuk: około 4, w tym okno balkonowe, otwierane).
 Montaż instalacji elektrycznej i przygotowanie do doprowadzenia instalacji wod-kan

Kontener po aranżacji powinien uzyskad pozwolenie na użytkowanie dla celów klubu dziecięcego.

Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 44211100-3 budynki modułowe i przenośne
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
Wykonawca powinien spełniad następujące warunki:
 posiadad doświadczenie w sprzedaży kontenerów mobilnych poparte min. 3 referencjami
od dotychczasowych klientów z ostatnich 3 lat
 przynajmniej 3-letnie doświadczenie w stawianiu kontenerów dla instytucji użyteczności
publicznej, w tym przedszkoli
4. Termin wykonania zamówienia.
Termin dostawy kontenera: do 5 listopada 2013 r.
Termin aranżacji i adaptacji kontenera: do 10 listopada 2013 r.
5. Sposób przygotowania oferty
Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna byd:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadad datę sporządzenia,
- zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- zawierad oświadczenie o braku powiązao kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą
6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna byd przesłana na druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: biuro@logosau.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Maoko, ul. Jugosłowiaoska 65, 60-149 Poznao
do dnia 25.09.2013 r. (14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia)
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo dotyczących treści
złożonych ofert.
7. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%

8. Wybór najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów pisemnie za
pośrednictwem maila lub listownie oraz umieści informację o wyniku postępowania za
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.logosau.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu (61) 861 52 55 oraz adresem email:
biuro@logosau.pl
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych i osobowych.

