
 
 

Koszalin, dnia 17.07.2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.07.2019 

prowadzone w ramach rozeznania rynkowego 

dotyczące wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na dostawcę bezpiecznej nawierzchni 

oraz ogrodzenia w placówce z siedzibą w Koszalinie przy ul. T. Chałubińskiego 15 w ramach 

projektu pn. „ Akademia Małego Europejczyka – przedszkole równych szans”.   

I. Nazwa i siedziba zamawiającego:  

Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum Edukacyjne 

Ul. T. Chałubińskiego 15. 75-581 Koszalin 

Tel. 943424820 

www.fundacja-ece.edu.pl 

II. Tryb udzielania zamówienia 

 Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od kwoty 20 tys. 

do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z zastosowaniem trybu 

uproszczonego tj. przeprowadzenie udokumentowanego rozeznania rynku zgodnie z „Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa 

Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.). Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.  

III. Opis przedmiotu zamówienia 

KOD CPV ZAMÓWIENIA : 45236210-5 , Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla 

dzieci 

Część I 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie placu zabaw – dostawa bezpiecznej nawierzchni - 

120m2  

- mata gumowa SBR 15mm czarna – 105 szt. 

- mata gumowa SBR 15mm czerwona – 105 szt. 

- mata gumowa SBR 15mm piaskowa – 105 szt. 

- mata gumowa SBR 15mm brązowa – 105 szt. 



 
 

- mata gumowa SBR 15mm zielona – 105 szt. 

- mata gumowa SBR 15mm szara – 105 szt. 

- mata gumowa SBR 15mm niebieska – 105 szt. 

- mata gumowa SBR 15mm fiolet – 105 szt. 

Część 2 

- Montaż bezpiecznej nawierzchni 120m2  

Część 3 

-Dostawa i montaż ogrodzenia z bramką wejściową zamykaną na klucz –wys. 1,2 m długość 

22 m. 

IV. Termin i miejsce dostawy zamówienia: 

Część 1 - Dostawa towaru transportem i na koszt wykonawcy w terminie 4 dni 

kalendarzowych, na adres Zamawiającego od momentu poinformowania o udzieleniu 

zamówienia 

Część 2 – Usługa do wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych, na adres Zamawiającego 

od momentu poinformowania o udzieleniu zamówienia 

Część 3 - Usługa do wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych, na adres Zamawiającego 

od momentu poinformowania o udzieleniu zamówienia 

V. Warunki udziału i realizacji zamówienia oraz ocena sposobu dokonywania oceny ich 

spełnienia: 

1. Nie ustala się szczególnych warunków udziału. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolne części zamówienia. 

3. Zamawiający wystawi Fakturę VAT zawierające wyszczególnione zamówione towary 

4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

VI. Termin i miejsce złożenia oferty  

1. Ofertę należy złożyć na formularzu do dnia 22.07.2019 do godziny 12.00. 

2. Ofertę można złożyć:  

o Osobiście 

o przesłać pocztą/kurierem 



 
 

na  adres:   Fundacja Oświatowa- Europejskie Centrum Edukacyjne, ul. T. 

Chałubińskiego 15, Koszalin 75-581 

3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływy oferty do Zamawiającego. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 

6. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi. Cena musi 

uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia, w tym koszty 

transportu, załadunku i rozładunku, opakowania i inne związane z przedmiotem 

zamówienia. Cenę należy podać w PLN. 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi, za pośrednictwem poczty 

email, wszystkie osoby, które przesłały ofertę. 

IX. Osoba uprawniona do kontaktu 

Pani Magdalena Tuteja    

tel. : 508948252 

e-mail: przedszkole@fundacja-ece.edu.pl 
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