
   
 

Rzepiennik Strzyżewski, 04.05.2018 

OŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
OGŁASZA PUBLICZNY NABÓR OFERT NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO W POSTACI ZAKUPU MATERIAŁÓW WRAZ Z DOSTAWĄ 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Placówka Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z Filią w Olszynach, 

33-163 Rzepiennik Biskupi 321, 

tel. 14 653 00 74 

pwd@rzepiennik.pl 

 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 

o możliwości składania ofert częściowych: 

a. przedmiot oraz wielkości lub zakres zamówienia (parametry minimalne): 
LP Nazwa pozycji Ilość 

1. łapacz                                                                                                                                                                1 

2. kredki dwustronne colorino 24/48 kol.                                                                                                             5 

3. skoroszyt pcv a4                                                                                                                                               20 

4. kredki ołówkowe bic tropicolors 24 kol.                                                                                                           5 

5. pisaki fibracolor bipunta 10 kol.                                                                                                                       10 

6. kreda chodnikowa ok office                                                                                                                              4 

7. mip p-10u książka kontroli                                                                                                                                1 

8. bingo lotto mini alexander                                                                                                                                 2 

9. pałeczka klejowa 11 x30                                                                                                                                   10 

10. brok at al1ga 4,5g mt-2511 /wmt-301                                                                                                               10 

11. gra skaczące żabki                                                                                                                                              2 

12. grzybobranie/rajd samochodowyalexander                                                                                                        2 

13. dziki zachód/pirac1 alexander                                                                                                                            2 

14. dzielny rycerz/skarb alexander                                                                                                                           2 

15. wyg1bajtus alexander                                                                                                                                          2 

16. kalambury mini alexander                                                                                                                                   2 

17. scribatravelalexander                                                                                                                                           1 

18. wyścigi bolidów alexander                                                                                                                                 1 

19. druciki kreatywne brewis dr23 40 szt. pomarańczowe                                                                                       1 

20. druciki kreatywne brewis dr01 40 szt. m1x                                                                                                        1 

21. druciki kreatywne brewis dr 12 40 szt. żółte                                                                                                       2 

22. druciki kreatywne brewis dr08 40 szt. niebieskie                                                                                               1 

23. druciki kreatywne brewis dr 19 40 szt. różowe                                                                                                   1 

24. druciki kreatywne brewis dr20 40 szt. fioletowe                                                                                                 1 

25. druciki kreatywne brewis dr07 40 szt. czerwone                                                                                                 1 

26. druciki kreatywne brewis dr02 40 szt. mix pastelowe                                                                                         2 

27. łapacz                                                                                                                                                                    3 

28. pompka do balonów                                                                                                                                             2 

29. balony aligabsu-100 looszt. mix                                                                                                                           1 

30. balony rurki 100 szt. mix                                                                                                                                      2 

31. gra wieża                                                                                                                                                                 2 



32. piłki do tenisa ziemnego                                                                                                                                         2 

33. pamięć/p1otruś alexander                                                                                                                                       4 

34. pchełki alexander                                                                                                                                                    2 

35. guma do skakania                                                                                                                                                   4 

36. uno mattel                                                                                                                                                               1 

37. bierki alexander                                                                                                                                                      2 

38. układanka kostka                                                                                                                                                    4 

39. farba tempera inspiria 500ml                                                                                                                                 10 

40. zestaw dziurkaczy kreatywnych mini                                                                                                                     2 

41. rakietki do badmintona                                                                                                                                           2 

42. nożyczki ok office kv-232 14cm                                                                                                                           40 

43. blok techniczny a4                                                                                                                                                 40 

44. blok techniczny a4 kolorowy                                                                                                                                 20 

45. papier kolorowy a4/100                                                                                                                                          5 

46. papier kolorowy a4/500 pastello m1x 20 kol.                                                                                                        1 

47. pinezki tablicowe titanum 50 szt.                                                                                                                           4 

48. szpilki 28mm 50g                                                                                                                                                   2 

49. taśma dwustronna 38x5                                                                                                                                          4 

50. kostka kolorowa klejona                                                                                                                                         4 

51. klej amos sztyft 22g                                                                                                                                               20 

52. farby do twarzy aliga fa009 9 kol.                                                                                                                          2 

53. klej kamaben mag1c tuba 45g                                                                                                                               10 

54. papier ksero pol speed a4/500 80g                                                                                                                          2 

55. dz1urkacz kreatywny dp craft jcdz-110                                                                                                                  8 

56. hula-hopteoś 80cm                                                                                                                                                 10 

57. piłka nożna laser                                                                                                                                                      2 

58. piłka nożna laser                                                                                                                                                      1 

59. piłka piankowa                                                                                                                                                         2 

60. piłka gumowa 9 cali promocja                                                                                                                                 6 

61. masa mocująca titanum power tack                                                                                                                         2 

62. marker cd/dvd granit m854/m857                                                                                                                           4 

63. piłka nożna laser                                                                                                                                                       1 

64. plastelina astra 18 kol. kwadratowa                                                                                                                         4 

b. integralną cześć zamówienia stanowi dostarczenie ww. sprzętu do siedziby zamawiającego,  

c.  informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

3. Termin wykonania zamówienia: 
maj 2018 r. 

 

4. Wymagania wobec wykonawcy: 
- dysponowanie uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- brak powiązań z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli, 



- dysponowanie potencjałem organizacyjno – technicznym  oraz sytuacja ekonomiczna i 

finansowa gwarantująca wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

5. Opis sposobu złożenia oferty  

a. formularz oferty stanowi Załącznik 1, 

b. ofertę można złożyć: osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną, lub też telefonicznie z 

wykorzystaniem danych teleadresowych zawartych w pkt. 1 

c. oferta powinna być złożona do dnia 14.05.2018 do godziny 23-59-59 

 

6. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: 

a. ocenie kryteriów podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wymogi Zamawiającego, 

b. kryterium 1 to cena: 60% (60 pkt.), kryterium 2 to termin wykonania: 40% (40 pkt.) 

c. wygrywa oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w ujęciu sumarycznym, 

obejmującym kryterium 1 i 2. 

d. sposób wyliczeń do kryterium 1 

 
        Cn 

C= ------------ x 100 x 60% 

        Co 

 

przy założeniu, że Cn  -oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  

 

e. sposób wyliczeń do kryterium 2 
  termin wykonania: maj 40 pkt. 

   inny termin wykonania: 0 pkt. 

 

7. Termin związania ofertą: 

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

 
   
 



Załącznik 1 do  

OŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
OGŁASZA PUBLICZNY NABÓR OFERT NA ZREALIZOWANIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO W POSTACI ZAKUP SPRZĘTU WRAZ Z DOSTAWĄ  
 

Nawiązując do ww. ogłoszenia  
ja (imię i nazwisko) .............................................................................. w imieniu reprezentowanej  przeze mnie organizacji 

oświadczam, że organizacja: 

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

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

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

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

 

oferuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia za: 

cenę brutto: ........................... zł 

słownie : ....................................................................................... .............................................................................................. 

 
przedmiot oraz wielkości lub zakres zamówienia (parametry minimalne): 

LP Nazwa pozycji Ilość 

1. łapacz                                                                                                                                                                1 

2. kredki dwustronne colorino 24/48 kol.                                                                                                             5 

3. skoroszyt pcv a4                                                                                                                                               20 

4. kredki ołówkowe bic tropicolors 24 kol.                                                                                                           5 

5. pisaki fibracolor bipunta 10 kol.                                                                                                                       10 

6. kreda chodnikowa ok office                                                                                                                              4 

7. mip p-10u książka kontroli                                                                                                                                1 

8. bingo lotto mini alexander                                                                                                                                 2 

9. pałeczka klejowa 11 x30                                                                                                                                   10 

10. brok at al1ga 4,5g mt-2511 /wmt-301                                                                                                               10 

11. gra skaczące żabki                                                                                                                                              2 

12. grzybobranie/rajd samochodowyalexander                                                                                                        2 

13. dziki zachód/pirac1 alexander                                                                                                                            2 

14. dzielny rycerz/skarb alexander                                                                                                                           2 

15. wyg1bajtus alexander                                                                                                                                          2 

16. kalambury mini alexander                                                                                                                                   2 

17. scribatravelalexander                                                                                                                                           1 

18. wyścigi bolidów alexander                                                                                                                                 1 

19. druciki kreatywne brewis dr23 40 szt. pomarańczowe                                                                                       1 

20. druciki kreatywne brewis dr01 40 szt. m1x                                                                                                        1 

21. druciki kreatywne brewis dr 12 40 szt. żółte                                                                                                       2 

22. druciki kreatywne brewis dr08 40 szt. niebieskie                                                                                               1 

23. druciki kreatywne brewis dr 19 40 szt. różowe                                                                                                   1 

24. druciki kreatywne brewis dr20 40 szt. fioletowe                                                                                                 1 

25. druciki kreatywne brewis dr07 40 szt. czerwone                                                                                                 1 

26. druciki kreatywne brewis dr02 40 szt. mix pastelowe                                                                                         2 

27. łapacz                                                                                                                                                                    3 

28. pompka do balonów                                                                                                                                             2 

29. balony aligabsu-100 looszt. mix                                                                                                                           1 

30. balony rurki 100 szt. mix                                                                                                                                      2 

31. gra wieża                                                                                                                                                                 2 

32. piłki do tenisa ziemnego                                                                                                                                         2 

33. pamięć/p1otruś alexander                                                                                                                                       4 

34. pchełki alexander                                                                                                                                                    2 

35. guma do skakania                                                                                                                                                   4 

36. uno mattel                                                                                                                                                               1 

37. bierki alexander                                                                                                                                                      2 

38. układanka kostka                                                                                                                                                    4 

39. farba tempera inspiria 500ml                                                                                                                                 10 

40. zestaw dziurkaczy kreatywnych mini                                                                                                                     2 



41. rakietki do badmintona                                                                                                                                           2 

42. nożyczki ok office kv-232 14cm                                                                                                                           40 

43. blok techniczny a4                                                                                                                                                 40 

44. blok techniczny a4 kolorowy                                                                                                                                 20 

45. papier kolorowy a4/100                                                                                                                                          5 

46. papier kolorowy a4/500 pastello m1x 20 kol.                                                                                                        1 

47. pinezki tablicowe titanum 50 szt.                                                                                                                           4 

48. szpilki 28mm 50g                                                                                                                                                   2 

49. taśma dwustronna 38x5                                                                                                                                          4 

50. kostka kolorowa klejona                                                                                                                                         4 

51. klej amos sztyft 22g                                                                                                                                               20 

52. farby do twarzy aliga fa009 9 kol.                                                                                                                          2 

53. klej kamaben mag1c tuba 45g                                                                                                                               10 

54. papier ksero pol speed a4/500 80g                                                                                                                          2 

55. dz1urkacz kreatywny dp craft jcdz-110                                                                                                                  8 

56. hula-hopteoś 80cm                                                                                                                                                 10 

57. piłka nożna laser                                                                                                                                                      2 

58. piłka nożna laser                                                                                                                                                      1 

59. piłka piankowa                                                                                                                                                         2 

60. piłka gumowa 9 cali promocja                                                                                                                                 6 

61. masa mocująca titanum power tack                                                                                                                         2 

62. marker cd/dvd granit m854/m857                                                                                                                           4 

63. piłka nożna laser                                                                                                                                                       1 

64. plastelina astra 18 kol. kwadratowa                                                                                                                         4 

 

termin wykowana (dostarczenia sprzętu):................................................................................................. ...................................... 

  

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. przedmiot zamówienia zrealizujemy zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu; 

2. zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; 

3. uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu; 

4. cena zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i jest 

niezmienna w czasie trwania umowy; 

5. zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty i do przystąpienia do realizacji 

przedmiotu zamówienia; 

6. ponadto oświadczamy, że 

- dysponowanie uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 

- brak powiązań z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli, 

- dysponowanie potencjałem organizacyjno – technicznym  oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa gwarantująca wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 

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

data, podpis 


