
 
 

  
 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
  NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 

Jelcz-Laskowice, dn. 27.03.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019 

dot. wyposażenie  sanitarno – budowlane żłobka 

KOD CPV: 44410000-7 (artykuły łazienkowe i kuchenne); 44800000-8 (farby, lakiery i mastyksy) 

 

na rzecz Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00 pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego; 

ZAMAWIAJĄCY: 

TUPTUŚ 
Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 
 
Prosi o przesłanie oferty/ wyceny. 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Dostawa elementów wyposażenia sanitarno budowlanego – elementy wyposażenia opisane w 

załączniku nr 1 do zapytania – opis przedmiotu zamówienia (OPZ). OPZ zawiera zdjęcia jedynie 

poglądowe – Oferent do swojej oferty powinien dołączyć zdjęcia / specyfikacje oferowanych 

przez siebie elementów wyposażenia. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – każda pozycja stanowi odrębną część 

zamówienia.  

Zamawiający przewiduje gotowość do przyjęcia dostawy na okres: kwiecień  2019r.-płytki farby 

w pierwszej  kolejności, wyposażenie sanitarne jako kolejne (materiały Do czasu możliwej 

dostawy Oferent zobowiązany jest do bezpłatnego przechowania elementów wyposażenia w 

swoim magazynie. 

II. POZOSTAŁE WYMAGANIA:  

1. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 30 dni kalendarzowych od 
daty upływu terminu składania ofert. 

2. Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.  
3. Do oferty należy dołączyć specyfikację elementów wyposażenia 
4. Do oferty prosimy dołączyć listy referencyjne, potwierdzenia wykonania wcześniejszych 

realizacji dostaw wraz z montażem. 
 

 
III. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:  

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym1.  

                                                           
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  



 
 

  
 TUPTUŚ 
  Justyna Śmiech, Alicja Sidor s.c. 
  ul. Oleśnicka 11A; 55-220 Jelcz-Laskowice 
  NIP: 912 187 59 89; REGON: 360682762 

 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT  

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, na podstawie następujących kryteriów:  

 złożenie oferty w terminie;  

2. Kryteria oceny ofert:  

 95% -  cena, 

 5% - termin realizacji zamówienia (od momentu otrzymania zamówienia do momentu 
zgłoszenia gotowości dostarczenia dostawy  do siedziby Zamawiającego).  

 

3. Sposób dokonywania oceny:  

 Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.  

Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt IV.2. 

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów 

oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego 

wzoru: P = C + T, gdzie:  

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty; 

 

T – Termin realizacji zamówienia 

 Zamawiający udzieli zamówienia  temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie 

odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów. 

 Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub 

z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. 

 Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych, zgodnie ze 

wzorem: C = Cmin x 95 / Co, gdzie: 

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty; 

C min - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia 

zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; 

Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej; 

95 - waga kryterium „ Cena oferty”. 

 Zamawiający obliczy liczbę punktów za Termin realizacji, dla ofert nieodrzuconych, 

zgodnie ze wzorem:  T = Tmin x 5 / To, gdzie: 

T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji 

zamówienia; 

Tmin – najkrótszy termin realizacji, wykazana przez Oferentów; 

To – termin realizacji zamówienia,  wykazany w ofercie ocenianej; 

5 - waga kryterium „termin realizacji zamówienia”. 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
1. Zamawiający oczekuje od Oferenta wskazania terminu gotowości dostarczenia dostawy  do 

siedziby Zamawiającego od momentu otrzymania zamówienia. 

                                                                                                                                                                                     
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Termin składania ofert: 04.04.2019 r. 

2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: biuro@zlobek-tuptus.pl,  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-
mail, z którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie.  

 
VIII. ZAMÓWIENIE 

1. Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający prześle 
ZAMÓWIENIE, którego otrzymanie Oferent powinien niezwłocznie potwierdzić. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od realizacji zamówienia 
we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert.  
 

IX. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na składane w postępowaniu oferty, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez 
podania uzasadnienia oraz do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

3. W razie pytań do przedmiotu zamówienia bądź sposobu przygotowania oferty, należy je 
składać pisemnie na adres: biuro@zlobek-tuptus.pl. Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie 
24 godzin od daty wpłynięcia (w dni robocze).  

4. Załączniki do zapytania ofertowego 

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 2 – Wzór formularza oferty 

 Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych  
z Zamawiającym 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7/2019 - Opis przedmiotu zamówienia

Lp.

KO
D element zakupu OPIS ilość 

rysunek POGLĄDOWY - oferent do oferty 
dołącza specyfikację proponowanych przez 

siebie produktów

1. I.2 umywalka wisząca 50 cm
umywalka owalna szerokość 50cm + Półpostument  + syfon 
chromowany

3

umywalka typu NOVA PRO JUNIOR 
2. I. 1 bateria umywalkowa 1 bateria pasujaca do umywalek dla dzieci poz 1. 3

3. I.2 umywalka dla niepełnosprawnych
umywalka dla osób niepełnosprawnych z otworem z przelewem + 
syfon chromowany (półsyfon, nie do instalacji podtynkowej) 
Głębokość55 cm; Szerokość55 cm; Waga15 kg

1

umywalka typu NOVA PRO 55 cm BEZ BARIER 

4. I. 1 bateria umywalkowa 2 bateria pasująca do umywalki dla dzieci niepełnosprawnych poz. 3 1



5. I.2 zlew techniczny
zlew techniczny, ceramiczny lub stalowy + zestaw montażowy + 
syfon 

1

zlew typu swing 60 
6. I.1 bateria zlewozmywakowa 1 bateria pasująca do zlewu technicznego z krótką wylewką 1

7. I.3 brodzik do łazienki dla dzieci
Brodzik kwadratowy; Szerokość  80 cm; Głębokość  9 cm; Średnica 
odpływu  52 mm; Materiał: Akrylowy ze zintegrowaną obudową + 
syfon

1

Brodzik kwadratowy typu  Standard PLUS 
80cm

8. I.4 bateria prysznicowa
Bateria prysznicowa: prosta, dopasowana do brodzika poz. 7. , 
ścienna, chromowana, zestaw z wężem i uchwytem do jego 
montażu na ścianie (tzw zestaw natryskowy)

1



9. I.6 Poręcz dla osób niepełnosprawnych

poręcz ścienna łukowa 60 cm,- poręcz uchylna
- średnica ∅ 3,2 cm - długość: 60 cm
- stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana
- mocowana na płytce 
- z otworami dla 6 śrub montażowych
- element zasłaniający śruby montażowe
- poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z 
łącznikiem - dopuszczalne maksymalne obciążenie: 100 kg
- w komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, 
beton)- kolor: chrom

2

10. I.7 zlewozmywak do kuchni dwukomorowy dwukomorowy, prostokątny, stalowy, matowy + syfon 1

11. I.7 zlewozmywak do kuchni jednokomorowy jednokomorowy, prostokątny z ociekaczem + syfon, np.. 2

Zlew typu K200 zlewozmywak stalowy 86x50 
cm 45-S 86/50 stal szlachetna



12. I.8 umywalka do kuchni
umywalka prostokątna  36cm z otworem z przelewem + syfon 
chromowany 

1

umywalka typu NOVA PRO 36cm

13. I.9 bateria zlewozmywakowa 2
bateria zlewozmywakowa dopasowana do zlewozmywaków poz. 
10 i 11

3

14. I.10 bateria umywalkowa do kuchni dopasowana do umywalki poz. 12 1



15. I.11 płytki+klej+fuga

1. płytki ścienne do łazienek (dla dzieci i niepełnosprawnych)- 
kolorystyka- jasny pastelowy seledynowy, słoneczny + biały lub 
kość słoniowa, wymiar 20x20cm, łącznie ilość 45m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. płytki podłogowe drewnopodobne, kolorystyka jasna, ilość 
70m2 - bielone, w szarościach, jasny brąz.                                            
3. plytki do kuchni, zwykłe białe  wymiar 20x20cm ok 35m2, fuga 
jasna beżowa.                                                                                               
4. płytki schodowe- gres techniczny, R10 np. kolorystyka jasna 
(beżowe) ilość 18 stopni 1,25x0,2cm + stopnice+ cokoły+ podest 
1,3x1,3, do tego klej do wszystkich płytek i fuga, zgoda z kolorem 
płytek, choć na podłogi beżowa

150 + schody

płytki ścenne typu: Tubądzin model pastele; 
gres typu: kwadro ceramiko IOWA

16. I.13 grunt i Farba zmywalna

grunt, farba do sufitów biała (30l), farba do wszystkich ścian (70l) , 
farba zmywalna, z atestami higienicznymi, matowa, z mieszalnika 
komputerowego, do budynków użyteczności publicznej (szkół, 
przedszkoli, szpitali), proponowany rodzaj: Wodorozcieńczalna, 
półmatowa farba lateksowa wysokiej jakości przeznaczona do 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pmieszczeń. Zapewniajaca: 
Dobre krycie, trwałość koloru i satynowe wykończenie;   Powłoka 
odporna na zmywanie; Kolorystyka: Możliwość uzyskania  kolorów 
w komputerowym systemie barwienia

100 l



17. II.33 zestaw ustępowy
miska ustępowa lejowa, kompaktowa, + spłuczka ceramiczna o + 
deska sedesowa twarda wolnoopadająca

3

Zestaw ustępowy typu NOVA TOP PICO

17. II.33 zestaw ustępowy dla niepełnosprawnych
miska ustępowa lejowa, kompaktowa dla osób niepełnosprawnych  
+ spłuczna owalna+ deska sedesowa twarda dla osób 
niepełnosprawnych

1

Zestaw usępowy typu NOVA PRO BEZ BARIER
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 7/2019 

Miejscowość ............................, dnia ....................................2019 roku. 

Oferta do zapytania ofertowego nr 3/2019 

dot. wyposażenie  sanitarno – budowlane żłobka 

KOD CPV: 44410000-7; 44800000-8  

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Oferenta. 
...................................................................................................................................................... 

NIP: .....................................................REGON: .................................... KRS:…………………………….. 

Osoba kontaktowa:………………………………………………….; tel.…………………………………………………….; 

e-mail:……………………………………………………………………………………………… 

2. Kalkulacja cenowa Oferenta za realizację przedmiotu zamówienia (na podstawie 
szczegółowej kalkulacji): 

 oferuję wykonanie zamówienia za cenę netto: ........................................zł, a wraz z należnym 
podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto: ....................................... zł. 

 
3. Przyjmuję do wiadomości, że usługa będzie realizowana na rzecz Projektu  

nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00 pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

4. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie: 
…. tygodni od daty otrzymania zamówienia.  

 

6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, spełniamy stawiane przez 

Zamawiającego wymagania. 

7. Oświadczamy, iż posiadamy doświadczenie w realizacji dostaw,  

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

8. Deklarujemy termin związania ofertą w okresie 30 dni od daty złożenia oferty.  

9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

 Specyfikacja techniczna oferowanego wyposażenia wraz ze zdjęciami  

 Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

 Referencje/potwierdzenia wcześniejszych realizacji 

 

....................................................................... 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 7/2019 

 

miejscowość, data 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 7/2019  w ramach Projektu nr RPDS.08.04.01-02-0021/17-00  
pn. „Pracuję, bo dziecko w żłobku wychowuję” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy): 

 

Nazwa:     ________________________________________________________ 

Adres siedziby:    ________________________________________________________ 

oświadczam(y), że: 

1) nie jestem z Zamawiającym powiązana/y osobowo lub kapitałowo tzn.: 

nie jestem z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 

powiązana/y poprzez: 

 a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

 c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

        podpis Wykonawcy 

 


