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Wałbrzych 31 grudnia 2019 
 
 

OGŁOSZENIE / ZAPYTANIE 
NR RR/7/AR/XII/2019 

w ramach procedury rozeznania rynku 
 
 
W ramach procedury rozeznania rynku Fundacja Edukacji Europejskiej zaprasza do 
składania ofert na prace w zakresie wyposażenia i przygotowania placu zabaw przy Żłobku 
Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu 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 Gminą Wałbrzych 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, rozdział 6.2 wytycznych. 

3. Celem procedury rozeznania rynku jest zebranie ofert i wybór 1 lub więcej 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. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU  
1. Przedmiotem rozeznania jest zestaw prac związanych z wyposażeniem 

i przygotowaniem placu zabaw przy Żłobku Samorządowym nr 7 w Wałbrzychu 
w ramach projektu „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice” 
Prace obejmują: 

a. Dostawienie kolorowego płotka z furtką przed wejściem na plac (zaznaczone 
niebieską przerywaną linią) – długość ok 12m (konieczne samodzielne 
dokonanie precyzyjnych pomiarów); 

b. Wymieniana nawierzchni, która obecnie jest z piasku na miękką (gumową 
wylewaną wetpour lub płytki gumowe) zgodnie z wymiarami: 

i. Powierzchnia pod huśtawkami 4m x 6,5m, 
ii. Powierzchnia pod domkiem - 1,60m x 1,50m, 

iii. Piaskownica wymiary w środku - krótsza przekątna 2,50m, dłuższa 
2,60 m; 

c. Jeżeli starczy miejsca zgodnie z BHP to dostawienie jednego urządzenia 
w stylu ślizgawka lub domek (miejsce zaznaczone na czerwono); 

d. Dookoła placu (zaznaczone na żółto) dostawienie różnych tablic 
manipulacyjnych, tablic do rysowania, kolorowych aplikacji – łącznie 7 tablic. 

e. Chodnik, który teraz jest brukowany od wejścia na plac – zmiana na trawę - 
spójnie z resztą placu; 

f. Przeniesienie obecnych obiektów jeśli będzie to konieczne – ławek, 
śmietników. 

2. Kod CPV: 37535200-9, 45112723-9. 
3. Oglądowy rysunek zakresu prac stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 
4. Na dostarczony sprzęt i prace powinna być gwarancja na minimum 24 miesiące 
5. Potencjalni oferenci przed złożeniem oferty mogą udać się na obiekt w celu 

dokonania szczegółowych pomiarów i wizji lokalnej. W tym celu należy kontaktować 
się z Dyrekcją placówki zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi na stronie 
internetowej: www.zlobek7.walbrzych.pl/kontakt/ . 

6. Oferent zobowiązany będzie w ramach zamówienia do uporządkowania terenu po 
zakończeniu prac i do ewentualnego poniesienia kosztów z tym związanych. 
W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzenie na terenie 
placówki w wyniku realizacji zamówienia Oferent jest zobowiązany do ich naprawy 
na własny koszt lub zostanie obciążony tymi kosztami. 

 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania zamówienia: do końca kwietnia 2020 r. 
 
V. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM:  
Nie dotyczy 
 
VI. OCENA 
Cena 75%, Czas gwarancji na całość zamówienia 25% 
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VII. TERMIN, MIEJSCE I FORMA ZŁOŻENIA 
1. Oferty na realizację zadania można składać na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia do dnia 20 stycznia 2020 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 oraz model oferowanego produktu 
b. Ceny jednostkowe oferowanego produktu 
c. Ceny łączne z podaniem ilości będącej podstawą to wyliczeni wartości 
d. Informację o gwarancji udzielanej na dostarczony sprzęt 

3. Do oferty należy załączyć szczegółową specyfikację wraz ze zdjęciami/grafikami każdego 
składnika oferowanego sprzętu przez Oferenta 

4. W przypadku składania ofert na formularzach własnych Oferenta konieczna jest 
możliwość wyczytania z nich powyższych punktów. 

 
VIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zamówień uzupełniających wynikających 
bezpośrednio z celu przedmiotu zamówienia, pomimo iż nie znajdują się one w obecnej 
treści zamówienia. Wartość zamówień uzupełniających może wynieść nie więcej niż 50% 
wartości złożonej przez Oferenta oferty w ramach niniejszej procedury. 
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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 

31.12.2019 przedstawiam ofertę na dostarczenie sprzętu wraz z montażem i pracami 

towarzyszącymi: 

1. Cena sprzętu wraz z montażem i wszelkimi pracami: 

L.p Nazwa, opis 
 

Stawka za 1 
sztukę* 

Łączna 
wartość* 

1 
   

2 
   

n… 
   

 Suma:  
* Podana kwota to cena brutto ze wszelkimi kosztami Oferenta 

 

2. Opis gwarancji udzielanej na zamówienie 

Czas gwarancji: ____________________________ 

Dodatkowe informacje: 

 

 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  
w ogłoszeniu 

 
………………….……………………………………….. 

 (data i podpis Oferenta) 


