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Wałbrzych 21 grudnia 2018 
 
 

OGŁOSZENIE / ZAPYTANIE 
NR ZORR/7/AR/XII/2018 

w ramach procedury rozeznania rynku 
 
 
W ramach procedury rozeznania rynku Fundacja Edukacji Europejskiej zaprasza do 
składania ofert na sprzedaż lub sprzedaż wraz z dostarczeniem środków czystości w ramach 
projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice”. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, 
NIP: 886-26-65-090, tel/fax: 74 866 04 02 
 
Osoba kontaktowa: 
Łukasz Hoppe, lukasz@fee.org.pl, 600 385 690 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE  
1. Fundacja Edukacji Europejskiej wraz z Partnerami realizuje projekt „Wałbrzyskie 

Maluchy – Aktywni Rodzice”, współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, działanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - konkursy 
horyzontalne. 

2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad oceny kwalifikowalności 
wydatków w zakresie wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

3. Celem procedury rozeznania rynku jest zebranie ofert i wybór 1 dostawcy  
i wykonawcy z najkorzystniejszymi propozycjami mogących podjąć się realizacji 
przedmiotu ogłoszenia. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo 
negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia w tym terminu realizacji, 
ceny, szczegółowej specyfikacji bądź składników oferty jeśli będzie to konieczne. 

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub 
doprecyzowania przesłanych ofert. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i dodatkowych zgodnie z 

celem zamówienia oraz przeznaczeniem przedmiotu zamówienia w przypadku 
zwiększenia zapotrzebowania do 50% wartości zamówienia. Tj. dopuszcza się 
zamówienia nowych elementów zamówienia, które nie zostały wymienione w załączniku 
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nr 1 lecz, które mają być przeznaczone do zaopatrzenia żłobka w środki czystości i 
stanowią szeroką grupę produktów z zakresu środków czystości. 

 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU  

1. Przedmiotem rozeznania jest zakup środków czystości do funkcjonowania Żłobka w 
ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice”. 

2. Kod CPV: 39830000-9 
3. Szczegółowa specyfikacja elementów zamówienia wraz z ilościami stanowi załącznik 

nr 1 do ogłoszenia 
4. Oferenci mogą proponować inną pojemność poszczególnych środków oraz środki 

równoważne z zachowanie 10% tolerancji łącznej pojemności danego składnika 
zamówienia. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zamawiania również innych środków czystości 
poza elementami będącymi obecnie przedmiotem zamówienia. Ilości mogą być 
zmieniane na przestrzeni kolejnych miesięcy zgodnie z zapotrzebowaniem w żłobku. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania zamówienia: stały w okresie od 2 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020. 
 
V. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:  
Nie dotyczy 
 
VI. OCENA 
Cena 75%, termin płatności 25% 
 
VII. TERMIN, MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA 
1. Oferty na realizację zadania można składać na formularzu będącym załącznikiem nr 1 i 2 

do niniejszego ogłoszenia do dnia 02 stycznia 2019 do godziny 11:00 drogą 
elektroniczną na adres: lukasz@fee.org.pl (np.: skan podpisanej oferty). Oryginały ofert 
po wezwaniu należy dosłać do biura fundacji na adres: Fundacja Edukacji Europejskiej, 
ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych. 

2. Oferty powinny zawierać: 
a. Nazwę oferowanego towaru 
b. Ceny jednostkowe 
c. Ceny łączne w przypadku dostarczania produktu w kilku egzemplarzach. 
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Załącznik nr 2: Oferta 

Imię i nazwisko / nazwa Oferenta: ………………………………………………….……………………….. 

Adres oferenta: ……………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: ……………………………………… 

e-mail:  ….……………………………………  

 

Nawiązując do ogłoszenia/zapytania w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 

21.12.2018 przedstawiam ofertę na dostarczenie środków czystości: 

1. Cena łączna za wszystkie składniki zamówienia: 

Wartość za 1 miesiąc* Łączna wartość (x 18 miesięcy)* 

  
* Podana kwota to cena brutto ze wszelkimi kosztami Oferenta 

 

2. Deklaruję dowóz zamówionych towarów:   TAK   |   NIE 

 

3. Termin płatności za faktury: _____________ (dni) 

Dodatkowe informacje: 

 

 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  
w ogłoszeni 
 

5. W załączeniu przedstawiam Załącznik nr 1 z wyszczególnionymi propozycjami 
produktów do zamówienia.  

 
 

………………….……………………………………….. 
 (data i podpis Oferenta) 

 


