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Informacje o ogłoszeniu 
Data publikacji ogłoszenia 
26-02-2020 
Termin składania ofert 
09-03-2020 
Numer ogłoszenia 
1235416 
Status ogłoszenia 
Aktualne 
Miejsce i sposób składania ofert 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim czytelną i trwałą techniką. 
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9 marca 2020 r., do godz. 10.00 w 
siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub 
pocztą na adres Zamawiającego.  
3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:  
Oferta na dostarczenie i wniesienie bielizny pościelowej i ręczników oraz gier i zabawek stanowiących 
wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin, w ramach projektu pn. 
„Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej II edycja” 
CZĘŚĆ Nr ……….. 
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu 
do jej składania. 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy; Tomasz Mierzwa – Kierownik 
Referatu Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
tel. 77 40 74 342, tel. 77 40 74 337, 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wniesienie bielizny pościelowej i ręczników oraz gier i 
zabawek stanowiących wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin, w 
ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- 
wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja 
społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
Kategoria ogłoszenia 
Dostawy 
Podkategoria ogłoszenia 
Dostawy inne 
Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki Miejscowość: Gogolin  
Opis przedmiotu zamówienia 
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Cel zamówienia 
Wyposażenie domu jednorodzinnego w celu utworzenia rodzinnego domu dziecka 
Przedmiot zamówienia 
Część I – bielizna pościelowa i ręczniki 
Część II – gry i zabawki 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wniesienie bielizny pościelowej i ręczników oraz gier i 
zabawek stanowiących wyposażenie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin. 
W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określone zostały minimalne parametry oraz inne 
wymagania jakie wyposażenie musi spełnić, a także wymagane ilości. Wyposażenie powinno być 
wykonane z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, w sposób estetyczny, trwały i 
zapewniający wygodną oraz bezpieczną eksploatację. 
Zamawiający dopuszcza dostawę wyposażenia równoważnego do wymienionego w opisie przedmiotu 
zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie 
były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Ilekroć w treści zaproszenia, w tym w opisie przedmiotu 
zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązanie równoważne. Przez produkty równoważne dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia 
rozumie się sprzęt, urządzenie lub wyposażenie (produkt) o parametrach i wymaganiach 
wyszczególnionych i określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający 
wymaga aby Wykonawca opisał oferowany produkt oraz złożył stosowne dokumenty zawierające 
parametry tych materiałów lub urządzeń. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie 
Wykonawcy 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający 
rozumie ofertę złożoną na dowolnie wybraną część lub części, obejmującą wszystkie pozycje wybranej 
części. 
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:  
1. Realizacja umowy obejmuje dostarczenie, zgodnego z warunkami zaproszenia opakowanego w sposób 
trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych przedmiotu zamówienia do domu 
jednorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Gogolin na ul. Lompy 22. Odpowiedzialność i wszelkie 
ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie było fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i 
uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie było przedmiotem praw osób trzecich. 
3. Dostarczenie wyposażenia oraz wniesienie odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w 
godz. 7:30 do 15:00. 
4. Odbiór wyposażenia zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru podpisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia. 
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 
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7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
8. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące dostawy oraz odbioru przedmiotu zamówienia określono 
w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją usługi 
do dnia 31 grudnia 2030 r. W przypadku kontroli Zamawiającego przez organ do tego uprawniony, 
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów, w tym dokumentów finansowych w 
związku z realizacją podpisanej na sprzedaż umowy. 
Kod CPV 
39200000-4 
Nazwa kodu CPV 
Wyposażenie domowe 
Dodatkowe przedmioty zamówienia 
Część I – bielizna pościelowa i ręczniki 
39.51.20.00-4 – bielizna pościelowa  
39.51.41.00-9 – ręczniki 
39511100-8 – koce 
Część II – gry i zabawki 
37524200-9 - gry planszowe 
37500000-3 - gry i zabawki 
37441600-7 – trampoliny 
37524100-8 - gry edukacyjne 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy 
Załączniki 

• Zaproszenie do złożenia oferty  
Pytania i wyjaśnienia 
Brak pytań i wyjaśnień  
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1. Dokumenty i oświadczenia, jakie musi zawierać oferta: 
1) formularz ofertowy - Załącznik Nr 2; 
2) formularz asortymentowo - cenowy - załącznik Nr 3; 
3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie w przypadku, 
gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo gdy 
oferty nie podpisuje Wykonawca. 
2. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne, albo opatrzone imienną 
pieczątką. 
3. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2, 
sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w obcym języku 
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez Wykonawcę. 
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być 
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dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
5. Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w formie oryginału. 
6. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób 
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie osoby. 
7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być przez niego parafowane. 
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w 
oparciu o ustalone kryterium - cena za realizację zamówienia w części od I i II: 100 % (dla każdej części 
osobno) 
2. Sposób oceny ofert w każdej części:  
aa/ab x 100 = ilość punktów  
gdzie:  
aa – najniższa cena ofertowa  
ab – cena oferty badanej  
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 
Wykluczenia 
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu. 
2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Zamawiający - Beneficjent 
Nazwa 
POWIAT KRAPKOWICKI 
Adres 
Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 
opolskie , krapkowicki 
Numer telefonu 
774074300 
Fax 
774074380 
NIP 
7551642838 
Tytuł projektu 
Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej -II edycja 
Numer projektu 
RPOP.08.01.00-16-0024/17-00 
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