
 
Żłobek Jadwinia 
Maria Michalska Gabinet Psychologiczno-
Logopedyczny  
Ul. J. Kochanowskiego 70C 
07-201 Lucynów Duży 

Lucynów Duży, 16.03.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 2 

na dostawę artykułów higienicznych dla Żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Żłobek Jadwinia, Gabinet Psychologiczno-Logopedyczny ul. J. Kochanowskiego 70C  

07-201 Lucynów Duży, NIP 1250270899, REGON 011717206-00020 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb udzielenia zamówienia jest zgodny z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

CPV: 

24955000-3, 33711900-6, 3376000-5, 33763000-6, 39831200-8, 33741100-7, 18424300-0, 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów higienicznych do Żłobka Jadwinia w 

Lucynowie Dużym, w tym m.in. pieluch jednorazowych, artykułów toaletowych dla dzieci (kremów, mydła, 

balsamów itp.), rękawiczek jednorazowych, detergentów oraz papieru toaletowego, chusteczek i ręczników 

papierowych, według bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, w ramach realizacji projektu w ramach 

projektu „Żłobek na start” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności 

zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Działania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności 

zawodowej.  

Dostawy artykułów higienicznych będą realizowane przez okres od dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2020 roku, zakres rzeczowy dostaw obejmować będzie produkty wymienione w poniższej tabeli. Podane 

ilości poszczególnych artykułów są szacunkowe i mogą ulec zmianie.  

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek wskazania na znaki towarowe, pochodzenie 

lub producenta należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert 

równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Lp. Rodzaj produktu Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
na 1 m-c 

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 
w okresie 
realizacji projektu 

Opis produktu 

1. Pieluchy jednorazowe  
– rozmiar 2 – mini 

150 szt. pieluch 3300 szt. pieluch Pieluchy jednorazowe pozwalające 
skórze oddychać, testowane 
dermatologicznie 

2. Pieluchy jednorazowe  
– rozmiar 3 – midi 

150 szt. pieluch 3300 szt. pieluch Pieluchy jednorazowe pozwalające 
skórze oddychać, testowane 
dermatologicznie 



 

 

 

a) Oferowane artykuły powinny być odpowiedniej jakości oraz muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie 

z właściwymi przepisami oraz bezpieczne dla człowieka.  

b) Wskazane w ramach zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli 

jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym 

odbywać się będą na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego artykułów i 

ich cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

3. Pieluchy jednorazowe 
– rozmiar 4 – maxi 

550 szt. pieluch 12100 szt. pieluch Pieluchy jednorazowe pozwalające 
skórze oddychać, testowane 
dermatologicznie 

4. Chusteczki nawilżane 
uniwersalne 

14 opakowania 308 opakowań Uniwersale, przeznaczone dla 
dzieci powyżej 12 mc. życia, 
pakowane po 55 – 75 sztuk. 

5. Chusteczki higieniczne 13 opakowania 286 opakowań Chusteczki higieniczne, 2 – 
warstwowe, do wyciągania z 
pudełka tekturowego, 100 % 
celulozy, bezzapachowe, 
pakowane po 80-100 sztuk. 

6. Pasta do zębów  
 

10 sztuk 220 sztuk Pojemność ok. 75 ml, odpowiednia 
dla dzieci pow. 12 mc.-a życia  

7. Papier toaletowy 40  sztuk  880 szt. Papier 3/4 - warstwowy, kolor biały 

8. Puder dla niemowląt 300 g.  6600 g. Produkt przeznaczony do pielęgnacji 
niemowląt, chroniący wrażliwe 
miejsca.  

9 Krem ochronny z filtrem 
zima /lato 

 1  sztuk  2 szt. Krem ochronny dla dzieci SPF 30, 
Pojemność 50-75 ml, 

10 Jednorazowe podkłady 
higieniczne 

50  sztuk 1100 sztuk Wykonane z trzywarstwowego 
laminatu (dwie warstwy bibuły i jedna 
warstwa folii), wymiary podkładu: 30 
-40 cm x 50 – 60 cm 

11. Woreczki na zużyte 
pieluchy 

700  sztuk 15400 sztuk Pachnące woreczki, neutralizujące 
nieprzyjemne zapachy 

12. Rękawiczki jednorazowe 
ochronne  

300  sztuk 6600 sztuk Rękawiczki jednorazowe ochronne, z 
talkiem, rozmiar M 

13. Płyn do dezynfekcji rąk 5 sztuk 110 sztuk Płyn do dezynfekcji rąk w 
pojemnikach o pojemności 500 ml., 
kompatybilnych z dozownikiem do 
dezynfekcji rąk, ze składnikami 
chroniącymi skórę przed 
podrażnieniami. 

14. Dozownik do dezynfekcji 
rąk (dostawa jednorazowa) 

-------------- 1  sztuk 
Przystosowany do wkładów 500 ml., 
montaż naścienny, łokciowy 

15. Pieluchy tetrowe (dostawa 
jednorazowa) 

-------------- 50 sztuk Pieluchy tetrowe, białe, wym. 60 x 80 
cm. 

16. Mydło dla dzieci do mycia 
rąk 

10 l  220 l Produkt łagodny o neutralnym pH 
dla skóry, hipoalergiczny, odpowiedni 
dla dzieci po 12 mc-a życia. 

17. Płatki kosmetyczne dla 
dzieci i niemowląt 

2 opakowania 44 opakowania Pakowane po 50 - 60 sztuk, 100% 
bawełny 

18. Ręczniki papierowe 20  sztuk 440  sztuk Preferowane będą ręczniki 2/3 – 
warstwowe, nie mniej niż 90 listków 
w każdej rolce. 



 
c) Towar musi być fabrycznie nowy, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają 

nadrukowaną informację o nazwie środka, składzie chemicznym, nazwie i adresie producenta, terminie 

przydatności do użytku oraz gramaturze/litrażu/pojemności lub ilości j.m. (np. sztuk) w opakowaniu 

oraz zawierać instrukcję użytkowania/stosowania. Wymagany przez Zamawiającego termin ważności 

dostarczanego towaru - minimum 6 miesięcy, liczony od dnia dostawy. 

d) W przypadku produktów niebezpiecznych Zamawiający wymaga dołączenia do oferty aktualnych kart 

charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 

20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) oraz ulotkę informacyjną zawierającą podstawowe informacje, zastosowanie, sposób użycia, 

wartość pH koncentratu, informacje potwierdzające stężenie preparatu wraz z opisem, której pozycji 

formularza asortymentowo-cenowego dotyczą. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń 

potwierdzających spełnienie parametrów produktu. Karta charakterystyki musi: 

- odpowiadać obowiązującym przepisom 

- być napisana językiem prostym i zrozumiałym; 

- zawierać jednoznaczne i zwięzłe stwierdzenia; 

- w karcie charakterystyki winien być wymieniony producent, importer lub dystrybutor oraz data 

sporządzenia bądź aktualizacji karty. 

e) Wykonawca będzie realizował dostawy towaru sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżących 

potrzeb Zamawiającego, każdorazowo w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zapotrzebowania. 

Wykonawca zrealizuje zamówienia złożone pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie lub przesłane 

faksem. 

f) Rozliczenie za dostarczony towar będzie odbywało się za każdy miesiąc na podstawie faktury 

VAT/rachunku wystawionego na podstawie dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do 

Zamawiającego. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 

 

Miejsce realizacji zamówienia – ulica Jana Kochanowskiego 70C 07-201 Lucynów Duży. Termin 

realizacji – od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2020 roku. 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania - oświadczenie wykonawcy. 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: tj. wykonanie przez Wykonawcę z należytą starannością w 

okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostaw artykułów, zbliżonych zakresem do przedmiotu 

zamówienia, o wartości co najmniej 5 000,00 zł - oświadczenie wykonawcy 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia – oświadczenie wykonawcy. 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - 

oświadczenie wykonawcy. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 Formularz oferty. 



 
 

6. Informacje na temat zakresu wykluczenia 

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Razem z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego ze Zamawiającym 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

7. Zmiany umowy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a. zmiana terminu przewidzianego na zakończenie dostawy  

b. zmiany spowodowane: 

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, 

- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT, 

- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy 

- zmianami formalno-organizacyjnymi. 

Przewidziane wyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, 

a nie jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Warunki zmiany umowy nie przyznają Wykonawcy 

jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy. 

8. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczania ceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowane kryterium: 

– cena oferty – 80 % 

– termin płatności – 10 % 

– dostarczenie zamówienia – 10% 

Opis sposobu obliczania kryterium ceny Cena „C”- 80 % – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona 

zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej 

liczby przez wagę kryterium, która wynosi 90, wg. wzoru: 

 

C=(Cmin/Cb)x80 

 



 
gdzie: 

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

Cmin. – cena najtańszej oferty, 

Cb – cena badanej oferty. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 80 pkt 

Opis sposobu obliczania kryterium Termin Płatności 

Minimalny termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia faktury/rachunku Zamawiającemu, 

natomiast maksymalny termin to 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności krótszy niż 14 dni - 

oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy niż 30 dni do oceny ofert 

zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. 

P =[(Pb- Pmin)/( Pmax- Pmin)]x10 

 

gdzie: 

P min. – minimalny termin płatności (w dniach) 

P max – maksymalny termin płatności spośród wszystkich ofert (w dniach) 

P b – termin płatności podany w ofercie badanej (w dniach) 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10 pkt. 

Opis sposobu obliczania kryterium Dostarczenie zamówienia 

Wykonawca dostarcza towar na własny koszt z zapewnieniem właściwego transportu gwarantującego 

bezpieczną i bezusterkową dostawę do siedziby Zamawiającego – 10 pkt 

 

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie to suma punktów za kryterium cena „C” (maksymalnie 80 pkt ), 

kryterium termin płatności „P” (maksymalnie 10 pkt ) oraz kryterium transportu zamówienia „T” (maksymalnie 

10 pkt). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Jeżeli nie można 

wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z zapewnieniem transportu. 

9. Sposób, termin i miejsce składania ofert 

a. Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Strony oferty 

powinny być trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Każda poprawka w treści oferty powinna być 

parafowana przez Wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

b. Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę artykułów 

higienicznych dla Żłobka Jadwinia w Lucynowie Dużym", na kopercie należy umieścić dane adresowe oferenta. 

c. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres Zamawiającego. 

d. Termin składania ofert – 25.03.2019 r., godz.15.00, siedziba Żłobka Jadwinia – ul. Jana Kochanowskiego 70C 

07-201 Lucynów Duży. 

 



 
10. Pozostałe informacje 

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub nie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie 

będzie dalej uwzględniana przy ocenie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia, 

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego, 

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty. 

- wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.  

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

11. Kontakt z Wykonawcami 

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Maria Michalska tel. 506 873 194. 


