
Ogłoszenie nr 510131504-N-2019 z dnia 28-06-2019 r. 

Miejskie Przedszkole Nr 19: dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Zespołu 
Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 556132-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Miejskie Przedszkole Nr 19, Krajowy numer identyfikacyjny 97032155200000, ul. ul. Stefana 

Batorego  53, 65-735  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 299 708, e-mail 

info@przedszkole19.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.bip.przedszkole19.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. 

Energetyków 7 w Zielonej Górze 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MP19-230-6-1/2019 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do Zespołu 

Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze CPV – 39162199-6 , 37520000-9 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ - Tabela- 

wykaz asortymentu (Zestawienie Kosztów). Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest dostarczyć określony w SIWZ przedmiot zamówienia. 3. Wymagania ogólne 

dotyczące dostawy: 3.1. Oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki muszą być dopuszczone do 

stosowania w placówkach oświatowych. 3.2.Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia 

udzieli 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi. 3.3.Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkie 
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dokumenty związane z przedmiotem dostawy, o którym mowa w SIWZ wraz z załącznikami 

potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ, w 

szczególności certyfikaty, deklaracje zgodności CE, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, 

świadczenia dopuszczenia, protokoły badań i sprawdzeń, opinie, uzgodnienia, itp. 3.4. Wszystkie 

koszty związane z dostarczeniem pomocy dydaktycznych i zabawek , w tym koszty przewozu, 

zabezpieczenia towaru, ubezpieczenia, rozładowania, wniesienia w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 3.5.Wykonawca ponosi ryzyko 

utraty bądź uszkodzenia przewożonych pomocy dydaktycznych i zabawek do czasu 

bezusterkowego protokolarnego odbioru zrealizowanego zamówienia przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego. 3.6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za 

wszelkie wady fizyczne dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz ponosi koszty ewentualnej 

wymiany na wolny od wad. 3.7. Upoważniony pracownik Zamawiającego przy każdej dostawie 

dokona ilościowego i jakościowego odbioru dostarczonego towaru w celu sprawdzenia 

zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem. 3.8. Zamawiający odbierze dostarczony towar, 

po wniesieniu do wyznaczonych pomieszczeń/ pomieszczenia sporządzając w tym celu protokół 

odbioru. Tylko protokół bez uwag podpisany przez Zamawiającego i upoważnionego do odbioru 

przedstawiciela ZE nr 10 będzie podstawą uznania należytego wykonania przedmiotu umowy 

oraz określa początek okresu gwarancji i rękojmi określony w SIWZ. 3.9. W przypadku 

dostarczenia towaru niezgodnego ze specyfikacją, złożoną ofertą czy też wadliwego, 

Zamawiający nie odbierze lub zwróci niezgodny, czy wadliwy towar na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia towaru zgodnego z wymogami Zamawiającego 

nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia poinformowania go o tym fakcie. 

3.10.Podstawą złożenia reklamacji a w konsekwencji wymiany pomocy dydaktycznych i 

zabawek jest oddzielnie sporządzony protokół reklamacji lub adnotacja w protokole odbioru 

dostawy, sporządzona przez Zamawiającego i przedstawiciela ZE nr 10 o zauważonej 

niezgodności ze specyfikacją, złożoną ofertą lub zamówieniem czy też wadliwości towaru. 

3.11.Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania. 

3.12.Wykonawca wraz z dostawą, winien dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów 

dotyczących gwarancji. 4. Wszystkie pomoce dydaktyczne i zabawki muszą być fabrycznie 

nowe, nieużywane, wolne od wad, nie powystawowe i gotowe do użycie bez żadnych 

dodatkowych kosztów Zamawiającego oraz dopuszczone do stosowania w placówkach 

oświatowych. Oferowane pomoce dydaktyczne i zabawki muszą spełniać wymogi 

bezpieczeństwa wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przepisów w tym zakresie wymagane prawem polskim: atesty, certyfikaty, zezwolenia 

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 5. 

Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 6. Okres, w którym 

realizowane będzie zamówienie: - do 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy pod 

warunkiem, że Wykonawca nie zaproponuje skrócenia terminu realizacji zadania - skrócenie 

okresu wykonania przedmiotu zamówienia podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert 

określonym w Rozdziale III pkt. 4.3. SIWZ. 7. Zakres przedmiotu zamówienia oraz 

odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje 

również: a) zapewnienie na terenie obiektu w czasie realizacji przedmiotu zamówienia 

należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych; b) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z 

usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia; c) po zakończeniu prac uporządkowaniu pomieszczeń w terminie nie późniejszym 

niż termin odbioru przedmiotu zamówienia; d) odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, 

które spowoduje w czasie trwania prac przy realizacji przedmiotu zamówienia od daty ich 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 8. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikiem nr 5 

do SIWZ informacje na temat parametrów i funkcji pomocy dydaktycznych i zabawek są danymi 

minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towaru o rozszerzonych funkcjach i 

lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w 

niniejszym zamówieniu. 9.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ. 
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 37520000-9 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 258695.00 

Waluta zł 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k 

Email wykonawcy: email:przetargi@mojebambino.pl 

Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 

Kod pocztowy: 93-428 

Miejscowość: Łódź: 

Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 279660.90 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 279660.90 
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279660.90 

Waluta: zł 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Strona 4 z 4

2019-06-28https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c82ee482-e9f4-424b-bfa2-d4cfc62a07e0


