ROZEZNANIE RYNKU
na dostawę doposażenia pracowni w Policealnej Szkole Zawodowej – sprzętu do Integracji Sensorycznej z
dnia 03.12.2018 r.
CENTRUM EDUKACYJNE OMNIBUS DOROTA WASIŁEK-WOJCIECHOWSKA, KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA
CYWILNA zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku

Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. ZAPYTUJĄCY

Zamawiający/ zapytujący:
Nazwa
Forma prawna
Numer REGON
Numer NIP

CENTRUM EDUKACYJNE OMNIBUS DOROTA WASIŁEK-WOJCIECHOWSKA,
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA
mikroprzedsiębiorstwo
321465510
8542404979

Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji
E-mail
Tel.
Godziny pracy
Osoba do kontaktu (przedstawiciel
Zamawiającego)

Brodnicka 10, 71-044 Szczecin
biuro@szkolyomnibus.pl
662-380-915
9.00-17.00
Dorota Wasiłek – Wojciechowska
Tel. 662-380-915

2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)

L.p.

Przedmiot

Opis przedmiotu (specyfikacja)

1.

Opis Projektu

2.

/Zwięzłe
określenie
przedmiotu zamówienia/

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu
RPZP.08.06.00-32-K068/18 – pn. Kwalifikacje drogą do sukcesu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.
Sprzęt do Integracji Sensorycznej
Wyroby medyczne zgodne z wymaganiami Ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010r. i związanymi rozporządzeniami
Ministra Zdrowia wdrażającymi do prawodawstwa polskiego Dyrektywę
93/42/EWG dot. Wyrobów Medycznych;
oznakowane znakiem
bezpieczeństwa CE.
Wyroby spełniające następujące normy:
- EN 980:2008, EN 15223-1:2012
- EN 1041:2008
- EN ISO 14971:2012
- EN ISO 10993-1:2009
- EN 62366:2008

Materiał obiciowy (skaj) bezftalanowy, zgodny z obowiązującymi w UE
regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych.
Spełniający wymagania humanoekologiczne aktualnie obowiązującego
standardu wyrobów dla dzieci.

Produkt
Sprzęt do SI zestaw
podstawowy

Specyfikacja
W skład zestawu wchodzą
niezbędne sprzęty, przyrządy i
akcesoria do sali terapii
integracji sensorycznej (20
pozycji), co najmniej:
-

-

mata sensoryczna z
kolcami,
min. 2 szt. materacy,
piłka do skakania z
uchwytami,
duża piłka bez
kolców,
Piłeczki do masażu
zestaw 2 szt,
piłka sensoryczna z
kolcami
huśtawka trapez,
huśtawka platforma,
huśtawka helikopter,
deska rotacyjna,
równoważnia kołyska
duża,
deskorolka duża,
huśtawka
terapeutyczna,
Podwiesie z lin
dwupunktowe wraz z
hakami i kołkami do
montażu,
hamak terapeutyczny
lniany,
huśtawki 3 szt. (różne
rodzaje),
beczka,
maglownica mała.

Miejsce dostawy: 1 komplet –
Sszczecin, 1 komplet Choszczno

Ilość
2
komplety

Sprzęt do SI zestaw
profesjonalny

Sprzęt do SI zestaw do SI

W skład zestawu wchodzi co 1 komplet
najmniej:
- Podwiesie
wolnostojące z belką
rozbudowującą wraz z
niezbędnym
osprzętem (m.in. haki
obrotowe,
punkty
zawieszenia,
karabińczyk),
- Huśtawka
Terapeutyczna
ze
stabilizatorem,
- Deskorolka duża
- Równoważnia kołyska
duża,
- Deska rotacyjna,
- Huśtawka Helikopter,
- Huśtawka Platforma,
- Huśtawka Trapez,
- Piłka z kolcami,
- Piłka bez kolców,
- piłeczki do masażu
zestaw,
- Piłka do skakania,
- Materace min. 2 szt.
- Mata duża,
- Huśtawki – 3 szt.
różne rodzaje
- Hamak Terapeutyczny
(z materiału),
- Maglownica mała,
- Beczka,
- Równoważnia Kładka
4 elementy
- Basen suchy 150 cm x
150 cm oraz 1500
piłek plastikowych.
Miejsce dostawy: Choszczno
W skład zestawu wchodzi:
1 komplet
-

-

Podwiesie stalowe
wraz z hakami
obrotowymi,
punktami
zawieszenia,
karabińczyki,
Huśtawka "T"
Huśtawka Konik

-

Huśtawka Okrągła Dysk
Huśtawka
Terapeutyczna
Huśtawka Obręcze
Huśtawka Parówka
Huśtawka Platforma
Huśtawka Helikopter
Deska Rotacyjna
Równoważnia
prostokątna
Równoważnia Kołyska
Duża
Deskorolka Duża
Gruszka
Hamak Terapeutyczny
Maglownica
Drabinka trójkątna

Miejsce dostawy: Choszczno
Sprzęt do SI W skład zestawu wchodzi:
1 komplet
zestaw
- Zjeżdżalnia,
wspinaczkowy nr
- Liny z pierścieniami,
1
- Pleciona drabinka,
- Drabinka
ze
szczeblami,
- Drążki,
- Zdejmowana tablica,
- Liczydło.

Sprzęt do SI zestaw
wspinaczkowy nr
2

Materiał: drewno
Miejsce dostawy: Choszczno
W skład zestawu wchodzi:
-

-

1 komplet

Drewniany wysięgnik,
Liny z pierścieniami,
Lina wspinaczkowa,
Drabinka
z
drewnianymi
szczeblami,
Drabinka pleciona,
Huśtawka.

Materiał: drewno
Miejsce dostawy: Choszczno
Sprzęt do SI- W skład zestawu wchodzi:
1 komplet
zestaw
Elementy o ukośnym kształcie,
kształtek nr 1
które można połączyć ze sobą
w
jedną
całość
dzięki

wygodnym,
wytrzymałym
rzepom.
Miejsce dostawy: Choszczno
Sprzęt do SI - W skład zestawu wchodzą co 1 komplet
zestaw
najmniej:
kształtek nr 2
- łuk
- fala
- klin
- schody
- 4 x materac
- tunel
- walec
- kostka
Możliwość
łączenia
elementów.
Miejsce dostawy: Choszczno
Sprzęt do SI- W skład zestawu wchodzi:
1 komplet
zestaw
- klin
kształtek nr 3
- półwalec
- prostopadłościan
- materac
- gruby materac
Miejsce dostawy: Choszczno
Sprzęt do SI- Suchy basen o wymiarach co 1 komplet
suchy
najmniej 300 cm x 300 cm oraz
basen z piłkami- co najmniej 4500 piłek
rozmiar
plastikowych średnicy nie
L +komplet piłek mniejszej niż 8 cm.
Zamawiający dopuszcza możliwość przedpłaty zamówienia na
podstawie FV PROFORMA lub FV ZALICZKA. Wysokość przedpłaty
(zaliczki) może sięgać 100% wartości zamówienia.
Całkowita cena brutto obejmuje koszty transportu i dostawy towaru
do Szczecina ( 1 zestaw podstawowy) oraz Choszczna (pozostałe).

Termin dostawy: jak najszybciej.
Prosimy o podanie orientacyjnego terminu dostawy przedmiotu
zamówienia.

3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)
3.1

3.2

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne,
niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
Wymagania od wykonawcy
Posiada zdolność organizacyjną oraz ekonomiczna do realizacji niniejszego zamówienia.

3.3

W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:
a) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zapytującemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie
wobec Zapytującego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie
ponosił odpowiedzialności;
b) Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się
od podpisania umowy z Zapytującym pomimo wyboru ich oferty;
c) Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają
uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i
doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić
poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

3.4

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w
szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności
m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego
wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub
wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w przypadku naruszenia umowy (w tym w
przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia), kary
umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w
profesjonalnym obrocie) zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania
umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zapytujący nie
jest związany ofertą Wykonawcy.

3.5

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne
dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zapytującego lub na
prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z
treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne,
organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.

3.6

Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie
niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub
informacje będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie
zaznaczyć charakter i zakres tych danych i informacji.

3.7

Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie
oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 1.

3.8

Zapytujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania
opisane w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po
jego wyborze.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zapytujący dokona oceny ważnych ofert
na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
1. Cena

Waga
100 %

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów
1. Cena to Łączna cena za jedna godzinę usługi – wynagrodzenie Oferenta
obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania,

w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym
w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane
z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie
podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego
wyraźnie postanowi Zapytujący w treści niniejszego zapytania lub w
trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).
2. Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej /
cena oferowana x 100
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium
wynosi 100 punktów.

5. ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE
Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zapytującego drogą
elektroniczną na adres e-mail Zapytującego bądź złożyć osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia
10.12.2018 do godziny 23.59. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 10.01.2019.
Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznanie rynku
prosimy kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.
Zapytujący zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania
nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub
uzupełnienia.
Zapytujący zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku
nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania
przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania
dotyczące przedmiotowych usług.

Załączniki:
Wycena przedmiotu zamówienia – załącznik 1

Załącznik 1.

WYCENA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA (ważna do dnia 10.01.2019.).
Dotyczy: ROZEZNANIE RYNKU na dostawę doposażenia pracowni w Policealnej Szkole Zawodowej –
sprzętu do Integracji Sensorycznej z dnia 03.12.2018 r.

……………………………..
Miejscowość, data
I.

DANE OFERNETA

Nazwa/Imię i nazwisko
Adres
Tel./Fax
E-Mail
Nr NIP
Nr REGON

II.

OFERTA

Przedmiot rozeznania zgodnie z podaną specyfikacją w rozeznaniu rynku z dnia 05.09.2018 mogę
wykonać (dostarczyć) za następującą cenę:

Przedmiot
zamówienia

Ilość
kompletów

Cena
netto
Za
komplet

VAT

Cena brutto
za komplet

SPRZĘT DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Sprzęt do SI zestaw podstawowy
Sprzęt do SI zestaw profesjonalny
Sprzęt do SI -

2
1
1

Całkowita cena
brutto

zestaw do SI
Sprzęt do SI zestaw wspinaczkowy
nr 1
Sprzęt do SI zestaw wspinaczkowy
nr 2
Sprzęt do SI- zestaw
kształtek nr 1
Sprzęt do SI - zestaw
kształtek nr 2
Sprzęt do SI- zestaw
kształtek nr 3
Sprzęt do SI- suchy
basen z piłkamirozmiar
L +komplet piłek

1

1

1
1
1
1

Cena łącznie

Orientacyjny termin dostawy: ………………………………………..

III.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią rozeznania rynku,
2. Oświadczam, iż moje spełnia, wymagania określone w pkt. 3 to jest wymagania wobec
wykonawców (oferentów) niniejszego rozeznania.
………………………………….
miejscowość, data

