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Zapytanie ofertowe nr 4/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
Centrum Dziecięce Jasia i Małgosi            
Magdalena Dziuda
ul. Zaolziańska 54A
93-539 Łódź
NIP 7251894292 REGON 100999354

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie sypialni dla żłobka 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

lp nazwa Przybliżony
wymiar

ilość Przykładowy producent

1 łóżeczka sosnowe 120x60 cm 10 szt brak

2 materace piankowy 120x60 cm 10 szt brak

3 wypełnienie do pościeli 120x60 cm (kołdra +
poduszka)

brak 40 szt brak

4 bujaczek-leżaczek 3w1 (waga 0-18) brak 6 szt fisher price

5 pościel (100% bawełna) 60x40 100x135 min 4
różne kolory do wyboru zapinana na zamek

błyskawiczny

brak 40 kpl brak

6 prześcieradła z gumką (frotte lub bawełniane) 140x70 cm 40 szt brak

7 przewijak niemowlęcy(wypełnienie z gąbki) 70x50 cm 6 szt brak

8 kocyk dziecięcy min 2 kolory do wyboru  75X100 cm 6 szt brak

9 podkład pod prześcieradło 90x75 cm 5 szt brak

10 Nocnik plastikowy (kaczuszka) brak 15 szt brak

3. W  celu  realizacji  zamówienia  Zamawiający,  przekaże  Wykonawcy  materiały  w  postaci  pliku    
graficznego JPG projektem pomieszczeń żłobka oraz na zlecenie Wykonawcy jest przygotowany na 
oględziny pomieszczeń.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2017 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia, 
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- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem:  poczty  elektronicznej  na  adres:

centrumjasimalgosia@wp.pl,  poczty polskiej lub też dostarczona osobiście na  adres: 93-539 Łódź,
ul  Zaolziańska  54A  do  dnia  28.07.2017  wraz  z  załączoną  kserokopią  wypisu  z  rejestru
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 31.07.2017, a wyniki   i  wybór najkorzystniejszej  oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie  Centrum Dziecięcego Jasia i Małgosi w Łodzi przy
ul. Zaolziańskiej 54A oraz na stronie internetowej pod adresem www.zlobekjasimalgosia.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści

złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zlobekjasimalgosia.pl
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  oferentów za  pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.zlobekjasimalgosia.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Magdalena Dziuda pod numerem telefonu 662162286 oraz adresem
email: centrumjasimalgosia@wp.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
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