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Ogłoszenie nr 510163243-N-2019 z dnia 06-08-2019 r.
Zespół Żłobków m.st. Warszawy: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul.
Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - III procedura
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Żłobki na start” projekt nr: RPMA.08.03.02-14-b153/18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575789-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01571911300000, ul.
Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5652355, 5652350,
e-mail zam.publ@zlobki.waw.pl, rponiatowski@zlobki.waw.pl, faks 022 8450714.
Adres strony internetowej (url): www.zlobki.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.zlobki.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul. Łaguny oraz do żłobka przy ul.
Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start" współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020 - III procedura
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZŻ-ZP.26.34.19.KS
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 wyposażenia dydaktycznego do żłobka przy ul.
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Łaguny oraz do żłobka przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest załącznikach do SIWZ (odrębne dokumenty): • Część nr 1 Załącznik nr
3.1.A – kalkulacja cenowa • Część nr 2 Załącznik nr 3.2.A – kalkulacja cenowa 3. Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na
okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy (na każdą z części
zamówienia). 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy spełniał wymagania określone w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie
wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730) ( dotyczy obydwu części zamówienia). 5.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 1) Za ofertę równoważną
Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich
jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w
opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem
parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie
poszczególnych pozycji. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do
producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii,
w przypadku wyposażenia, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w
stosunku o wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego. 3) Wyposażenie /
artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej)
parametrów (kolorystyka, w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, dł., wys., szer.,
gł., poj.). Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia. 4) Rysunki znajdujące się w opisie przedmiotu zamówienia są
przykładowe, Wykonawca powinien kierować się treścią opisu. 5) Zamawiający wymaga, aby
oferowane wyposażenie dydaktyczne było dostosowane (odpowiednie) do wieku dzieci, tj. 0-4
lata, za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli: będą
posiadać wymiary umożliwiające ich połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w
ciele małych dzieci lub mogą zawierać (wykonane są z) niebezpieczne substancje i preparaty
chemiczne w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci. Zamawiający
dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów +/- 20% w stosunku do podanych w OPZ (za
wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”) oraz parametrów określonych w
przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry lub przedział określony w
OPZ). Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej artykułu oferowanego przez
Wykonawcę - w kalkulacji cenowej należy podać dane identyfikacyjne oferowanego artykułu –
jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa
własna/marka – należy wpisać nazwę własną/markę, jeżeli numer katalogowy – należy wpisać
numer katalogowy, jeżeli nazwa producenta lub importera – nazwę producenta lub importera, a
jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy
producenta/importera, jak i nazwy własnej/marki oraz numeru katalogowego – należy podać te
wszystkie dane. 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu pn.
„Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do
aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2
„Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”, projekt nr: RPMA.08.03.02-14b153/18. 7. Mając na uwadze art. 93 ust. 1a ustawy PZP, Zamawiający zastrzega możliwość
unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia, nie zostaną mu
przyznane (nie zostanie podpisania umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt 6).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
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II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV: 37522000-3, 37510000-6, 37512000-0, 37525000-4, 33693000-4,
37523000-0, 37524100-8, 37400000-2, 37530000-2, 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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka
przy ul. Cynamonowej na potrzeby projektu pn. "Żłobki na
start"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 61294.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 86536.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86536.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86536.35
Waluta: PLN
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do żłobka
przy ul. Łaguny na potrzeby projektu pn. "Żłobki na start"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36581.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
Email wykonawcy: przetargi@mojebambino.pl
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 52182.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52182.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52182.81
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Waluta: PLN
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.

