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Dąbrowa, 2019-10-01 
 
Wykonawcy 

 
Gmina Dąbrowa w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty 
cenowej na wykonanie zamówienia pn.: Dostawa wraz z montażem wyposażenia do 
Publicznego Żłobka w Żelaznej” 
 
1. Informacje o Zamawiającym 
 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Dąbrowa reprezentowana przez Wójta Gminy 
REGON: 531413047, NIP: 991-04-58-640; Adres: 49-120 Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56 
Strona internetowa: www.gminadabrowa.pl; Tel./fax.: 77/ 464-10-10 w. 305 
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Pana Grzegorza Jeziorańskiego, 
dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli – tel.: 77/ 464-
10-10 w. 215. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw wyposażenia do Publicznego Żłobka 

w Żelaznej przy ul. Opolskiej 37. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części naboru 
dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”.  

2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części: 
1) część 1 – meble – zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:  

a) przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem oraz wyposażenia 
żłobka; 

b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz 
minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do naboru – 
tabela 1; 

c) wszystkie meble powinny posiadać atest wymagany dla mebli użytkowanych 
w publicznym żłobku; 

d) wymaga się aby oferowane meble oraz wyposażenie posiadały gwarancję na min. 24 
miesiące od dnia dostawy; 
 

2) część 2 – zabawki – zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 
a) przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych zabawek dla 

dzieci, stanowiących wyposażenie żłobka; 
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz 

minimalne parametry techniczne  zostały określone w załączniku nr 1 do naboru – 
część nr 2 - zabawki; 

c) Dostarczone zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz 
posiadają oznakowanie CE zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie 
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musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 
2019.72 t.j.) oraz posiadać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. 
w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. 2016.1730 ze zm.) atesty, certyfikaty co 
należy udokumentować w czasie ich przekazania; 

d) Zamawiający wymaga, aby oferowane zabawki posiadały gwarancję na min. 12 
miesięcy od dnia dostawy; 

3) część 3 – gastronomia – przedmiot obejmuje dostawę w szczególności: 
a) zakup i dostawę fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia kuchni żłobka wraz  

z akcesoriami; 
e) Sprzęt powinien posiadać atest wymagany dla gastronomi użytkowanej w publicznym 

żłobku; 
b) Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał gwarancję na min. 24 miesięcy 

od dnia dostawy; 
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz 

minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do naboru – 
część nr 3 - gastronomia; 

4) część 4 – sprzęt elektroniczny – zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 
a) zakup i dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby żłobka obejmującego 

w szczególności niszczarki, komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne; 
b) Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt posiadał gwarancję na min. 24 miesięcy 

od dnia dostawy; 
c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz 

minimalne parametry techniczne został zawarte w zał. nr 1 do naboru część nr 4 – 
sprzęt elektroniczny; 

3. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 
4. Wymiary wyposażenia mogą się różnić od podanych o 5 %, z zastrzeżeniem, że spełnią 

warunek celu jakiemu są przeznaczone (miejsce posadowienia, pojemność, kompatybilność z 
innym towarem).  

5. Przed montażem mebli Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiaru docelowego montażu 
ich i w razie konieczności za zgodą Wykonawcy zmianę ich wymiarów oraz kolorów. 

6. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały 
eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały 
eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były 
fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy, również powstałe 
w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do 
miejsca odbioru przedmiotu zamówienia; 

8. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe  (pod pojęciem „fabrycznie 
nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów 
uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem 
produktu) oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich 
stosowania (jeżeli dotyczy). 

9. Dostarczony sprzęt winien być nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 
10. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole 

materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu 
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sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, 
że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż 
określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, 
udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie 
wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja 
dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy 
załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane 
parametry).  

 
3. Termin wykonania zamówienia 
 
Termin wykonywania zamówienia: do 20.11.2019 r. 
 

 
4. Zasady wyboru oferty 
 

1) Zamawiający może złożyć jedną ofertę na daną część. 
2) Zamawiający wybierze ofertę najtańszą z ofert ważnych. Oferta ważna to oferta 

spełniająca wszystkie wymagania określone w niniejszym naborze.   
3) Wybór oferty będzie realizowany oddzielnie dla każdej części. 

 
5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Dąbrowa w Urzędzie Gminy, Dąbrowa ul. Ks. J. 
Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, pokój nr 1 /biuro podawcze/, w terminie do dnia 09-10-
2019 roku, godz.11:00. 

2) Dla każdej części ofertę należy złożyć na oddzielnym formularzu ofertowym (załącznik nr 
2 do niniejszego naboru). 

3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
 
Adresat: 
GMINA DĄBROWA  
Dąbrowa ul. Ks. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 
OFERTA NA ZNAK SPRAWY: NR GZEASiP.2601.5.2019 
Nazwa zadania:  

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Publicznego Żłobka w Żelaznej 
Cześć nr …… (należy wpisać na jakie części Wykonawca składa oferty) 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

<< 2019-10-09 godz. 11:00>> 
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6. Forma opublikowania wyników wyboru oferty 

 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez ogłoszenie 
w BIP. Wybrany Wykonawca (dla danej części) zostanie dodatkowo powiadomiony telefonicznie 
wraz z podaniem terminu podpisania umowy. 

 
7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa, z 
siedzibą przy ulicy Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, jest Wójt Gminy Dąbrowa. 

2) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w 
naszych jednostkach, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-mail: ido@efigo.pl  lub kontakt 
listowny: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr GZEASiP.2601.5.2019; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
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8.  Załączniki do naboru 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia  
1) część 1 – meble 
2) część 2 – zabawki 
3) część 3 – gastronomia 
4) część 4 – sprzęt elektroniczny 

2. Formularz oferty „oferta wykonawcy” 
3. Warunki umowne – projekt umowy 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek
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Załącznik Nr 2 Formularz oferty „oferta Wykonawcy” 
 
........................................................ 
 
........................................................ 
 
........................................................ 
(nazwa i adres wykonawcy/pieczęć Wykonawcy/NIP) 

Zamawiający: Gmina Dąbrowa 
w Dąbrowie woj. opolskie 

O F E R T A  
Nawiązując do treści naboru na dostawę wraz z montażem wyposażenia do Publicznego 
Żłobka w Żelaznej oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
zawartymi w naborze dla części …………………… (wpisać nr i nazwę części, dla każdej części 
oddzielny formularz)  za cenę: 
 

CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA /brutto/:               _  _  _   _  _  _  ,  _  _    P L N  

(słownie) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cena zawiera podatek VAT, w wysokości  ……..……%. 

1) Zobowiązujemy się do wykonania dostawy objętej zamówieniem zgodnie z warunkami umowy 
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z naborem, nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
3) Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia 

terminu składania ofert, a w przypadku wygrania naboru do czasu zawarcia umowy. 
4) Zobowiązujemy się w przypadku wygrania naboru do zawarcia umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 
5) Akceptujemy warunki umowy określone w załączniku nr 3 do naboru. 
6) Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt posiada parametry nie gorsze od 

parametrów określonych w naborze 
7) Oświadczam, że Zamawiający wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w RODO 
8) Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 Wykaz wyposażenia dla części nr ………………………. 
 ...........................................................................................................................................................................................  

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ..................................................................................... 
     

Numer telefonu................................................................., e-mail: .......................................................................... 

 
 

...................................................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                  ............................................................................ 
Podpis osoby/osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
/pieczęć imienna 


