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RPLD.10.01.00-10-B007/18 - Akademia malucha MIR 

Wyposażenie Placu Zabaw  

Ogłoszenie nr 2021-13111-30871 

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod linkiem:   

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/30871 

Tytuł  Akademia Malucha MIR 

Numer  2021-13111-30871  

Id  30871  

Warunki zmiany umowy  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
1.w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy – kwota brutto 
określona w ust. 1 nie ulegnie zmianie, a Strony podpiszą aneks do niniejszej umowy stosownie korygujący kwotę 
netto oraz kwotę podatku od towarów i usług.  

2.w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych 
po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy. Zmiany postanowień 
zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.  

Załączniki  

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-02-05 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie 
Dodane do ogłoszenia w wersji 2 z dn. 2021-02-16 1. NUBO1 ul.Wróblewskiego zestawienie materiałów 2. 
NUBO1 ul.Wróblewskiego ogród rzut  

3. NUBO1 ul.Wróblewskiego ogród szkic 4. NUBO1 ul.Wróblewskiego opis techn.  

Czy dopuszczalna oferta częściowa?  

NIE  

Data opublikowania ogłoszenia 2021-02-05  

Data ostatniej zmiany 2021-02  
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy  

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Piotrkowska 276 bud.B, lok.2 90-361 Łódź 
NIP: 7292706092  

Osoby do kontaktu  

Iwona Szmigielska 
tel.: 508 229 195 
e-mail: biuro@instytutrozwoju.pl  

Części zamówienia  

Część: 1  

Tytuł części 1  

2021-02-16  

Planowany termin podpisania umowy  

2021-02  

Międzynarodowy Instytut Rozwoju  

Piotrkowska 276 bud.B, lok.2  

90-361 Łódź 

NIP: 7292706092  

Osoby do kontaktu  

Iwona Szmigielska 

tel.: 508 229 195 

e-mail: biuro@instytutrozwoju.pl  

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Czy dopuszczalne oferty wariantowe  

NIE  

Typ  
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Roboty budowlane  

Podkategoria  

Roboty budowlane  

Opis  

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia, nawierzchni i placu zabaw dla 
dzieci żłobka - NUBO I w Łodzi. 
Opis elementów, z których składać się ma plac zabaw wraz z podaniem minimalnych parametrów technicznych 
jest zawarty w zestawieniu materiałów gdzie podane są materiały ich ilość, wymiary oraz parametry techniczne:  

Nazwa� ilość szt� 
[cm] 
WARZYWNIAK, DREWNIANA SKRZYNIA 80x60x30cm 1�- 80x60x30  

wymiary  

WARZYWNIAK, DREWNIANA SKRZYNIA 120x80x30cm 3�-120x80x30 
taras wykonany z deski kompozytowej bądź drewna impregnowanego 1�-3500x5000x20 
piaskownica wykonana z deski kompozytowej bądź drewna impregnowanego 300x200x28 
Panel 153 fi 4 (Ocynk proszkowe malowanie, kolor antracyt)�6�-250x153x4 
Podwalina H 25� 6� 
obejma na słupek� 21� 
Łącznik H 25�2� 
Słupek 60/40 wys 230�8� 
Furtka 170/100�1�170x100 
Sztuczna trawa, wysokość 40 mm, waga 2960 g – 101,56 m2 (po odjęciu powierzchni donic)- 1220x860 
+ podkład amortyzujący PU o grubości 7mm (struktura otwarto-komórkowa), gęstość 160-200kg/m3� 
donica okrągła fi120 h 90� 
Echinacea purpurea� 
Rozchodnik okazały 
Miskant chiński� 
Pinus Mugo mops� 
Perovskia� 
Rozplenica japońska� 
Hortenska bukietowa�  

1� 15�  

12� 7�  

7� 7�  

5� 1�  

1-  



  
 

Projekt „Akademia Malucha MIR” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

 
 
250x25  

h25 60x40x230  

Pęcherznica kalinolistna� 
kuchnia błotna�1� 
Panel sensoryczny�5� 
Ziemia ogrodowa�8m3� 
Kora sosnowa ogrodowa 50l� Tkanina do ściółkowania 100g/m2� Mata cieniująca PE 80g (55mb)�  

Okres gwarancji  

Minimum 24 miesiące  

Kody CPV  

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 
44113810-6 Wykończenia nawierzchni 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz 
utrzymania terenów zielonych  

150x60x50x(H120) 80x80  

60� 
rolka 100mb� rolka 100mb�  

Miejsca realizacji  

adres  

Kraj  

Polska  

Powiat  

Łódź  

Miejscowość  

Łódź  

Harmonogram  

Etap 1  

Początek realizacji  



  
 

Projekt „Akademia Malucha MIR” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

 
 
2021-02-24  

Opis  

Województwo  

łódzkie  

Gmina  

Łódź-Górna  

Koniec realizacji  

2021-02-27  

Prace budowlane w celu kompleksowego wykonania ogrodzenia, nawierzchni oraz wyposażenia- placu zabaw dla 
żłobka NUBOI w Łodzi.  

Czy występuje płatność częściowa  

TAK  

Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

Opis  

Oferent powinien przygotować ́ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 1 
Formularz Oferty , złożyć ́Oświadczenie o braku powiazań́ osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z 
Zamawiającym – Załącznik nr 2 
Oferty należy składać ́do dnia 19.02.2021 r. godz. 15:00 (liczy się data wpływu dokumentów) do biura 
Zamawiającego.  

Oferty złożone po dniu 19.02.2021 r. godz. 15:00 nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z 
realizacja zamówienia. 
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiazań́ osobowych lub kapitałowych 
Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 2) należy składać ́poczta tradycyjna lub osobiście w biurze 
projektu pod adresem: Fundacja Międzynarodowy Instytut Rozwoju ul. Piotrkowska 276 bud.B, lok.2, 90-361 
Łódź, z dopiskiem Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 01/02/2021/MIR, lub poczta elektroniczna poprzez 
przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: biuro@instytutrozwoju.pl 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać ́się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień́ do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub 
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego 
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postępowania. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ́kontroli spełnienia przez oferenta warunków postepowania. W sytuacji 
powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać ́wykluczony z 
postepowania.  

Postepowanie kończy się z chwila zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość ́unieważnienia postępowania.  

Typ  

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń  

Opis  

1. Oferent powinien zapoznać ́się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić oferte zgodnie z jej 
wymaganiami, 
2. Oferent składa oferte obejmujaca całość zamówienia (dotyczaca wykonania kompletnej usługi), 3. 
Zamawiajacy nie wyraza zgody na składanie ofert czastkowych,  

4. Oferent poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i złozeniem oferty niezaleznie od wyniku 
postepowania, 
5. W cenie usługi Oferent zobowiazany jest ujać wszystkie przewidywalne koszty zwiazane 
z realizacja zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikajace z 
zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby mozliwa,  

6. Oferta powinna być sporzadzona na Formularzu Ofertowym (Załacznik nr 1) i podpisana przez osobe 
upowazniona do podpisania oferty, 
7. Podpisy złozone przez Oferenta powinny zawierać imie i nazwisko lub pieczeć imienna, 
8. Oferta powinna być sporzadzona czytelnie na piśmie w jezyku polskim,  

9. Oferta powinna zawierać: 
a) cene brutto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonana usługe 
zawarta w Formularzu Oferty (Załacznik nr 1). 
b) Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych lub osobowych (Załacznik nr 2), 
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobe 
upowazniona do podpisywania ofert wraz z data,  

11. Dokumenty stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa lub tajemnice handlowa zgodnie z ustawa z dn. 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent 
winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiajacego”,  

12. Wszystkie strony dokumentów stanowiace oferte, powinny być ze soba trwale połaczone (np. zszyte, 
zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów), 
13. Oferte nalezy złozyć Zamawiajacemu w jednym egzemplarzu, 
14. Oferent moze przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać oferte. Ze zmiany oferty powinno w 
jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać sie 
zgodnie z zasadami obowiazujacymi przy składaniu oferty,  
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15. Wycofanie oferty nastepuje poprzez złozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta badź 
tez uprawiona przez niego na piśmie osobe. Procedura wycofania nastepuje zgodnie z zasadami składania oferty.  

Typ  

Dodatkowe warunki udziału  

Opis  

Z mozliwości realizacji zamówienia wyłaczone sa podmioty, które powiazane sa Zamawiajacym 
lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowiazań w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w 
imieniu Zamawiajacego czynności zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji 
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pełnomocnika 4. w zwiazku 
małzeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Typ  

Wiedza i doświadczenie  

Opis  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego 
warunku składając odpowiednie oświadczenie w Formularzu oferty. Firmy  

składające ofertę, jako konsorcjum mogą łącznie spełniać warunki oferty, umowę konsorcjum należy załączyć do 
zapytania ofertowego.  

Typ  

Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego 
warunku składając odpowiednie oświadczenie w Formularzu oferty. Firmy składające ofertę, jako konsorcjum 
mogą łącznie spełniać warunki oferty, umowę konsorcjum należy załączyć do zapytania ofertowego.  

Typ  

Potencjał techniczny  
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Opis  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego 
warunku składając odpowiednie oświadczenie w Formularzu oferty. Firmy składające ofertę, jako konsorcjum 
mogą łącznie spełniać warunki oferty, umowę konsorcjum należy załączyć do zapytania ofertowego.  

Kryteria oceny do części 1 Czy kryterium cenowe?  

TAK  

Opis  

a) C – cena brutto za wykonanie całej usługi (70%) – 70 punktów  

Opis  

b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów  

c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonana usługe (5%) – 5 punktów  

d) K- klauzula społeczna (5%)- 5 punktów  

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia  

2021-02-24 - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zapytania ofertowego 
jest wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia, nawierzchni i placu za...  

2021-02-27 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zapytania ofertowego jest 
wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia, nawierzchni i placu za... / występuje płatność częściowa  

2021-02-27 - Etap2 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zapytania ofertowego 
jest wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia, nawierzchni i placu za...  

2021-03-27 - Etap2 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zapytania ofertowego jest 
wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia, nawierzchni i placu za... / występuje płatność częściowa  

 


