
Wrocław, dn. 20.12.2019 

1.DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa: BMI GROUP Łukasz Wiktorek  
Adres: ul. Inżynierska 72A, 53-230 Wrocław  
Dane osoby kontaktowej: 
Łukasz Wiktorek   
mail: biuro@happy-house.com.pl 
tel: 505 164 099 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia, zabawek oraz pomocy dydaktycznych umożliwiająca 

otwarcie inwestycji: Żłobek Happy House Rawicz dla 54 dzieci.  

 

Adres: Rawicz, ul. Kamienista 1  

Województwo: wielkopolskie  

 

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu: 

www.rawicz.happy-house.com.pl  

 

3. PROCEDURA 

1. Rodzaj zamówienia: usługi 
 
2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
 
3. Termin składania ofert:  
Oferty w języku polskim należy składać do dnia 27.12.2019 r. godz. 9:30 w siedzibie 
Zamawiającego (ul. Inżynierska 72A 53-230 Wrocław), pocztowo (decyduje data wpływu do 
siedziby Zamawiającego) lub na adres e-mail: biuro@happy-house.com.pl w tytule maila 
wpisując: Oferta dotycząca zakupu, dostawy i montażu wyposażenia, zabawek i pomocy 
dydaktycznych przy ul. Kamienistej 1 w Rawiczu.  
Otwarcie ofert nastąpi 27.12.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 
 
4. Termin związania ofertą – 14 dni. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
11. Kryteria oceny oferty: - cena za wykonanie zamówienia – 100% 
12. Termin realizacji zamówienia:  
miesiąc od podpisania umowy, nie później niż do 10.02.2020. Za każdy dzień kalendarzowy 
opóźnienia Wykonawca będzie zobowiązany do uiszczenia kary umownej w wysokości 0,5% 
wartości zamówienia.  
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4. TREŚĆ PRZETARGU 

Przedmiotem Zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia, zabawek oraz pomocy 

dydaktycznych umożliwiającej otwarcie inwestycji: Żłobek Happy House Rawicz dla 54 dzieci.  

Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania usługi w podziale na następujące 

zadania:  

1. dostawa i montaż niezbędnego sprzętu AGD – lodówka, pralka, zmywarki 

2. dostawa wyposażenia szatni, nocnikowni, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych  

3. dostawa wyposażenia sal wypoczynkowych oraz pobytu  

4. dostawa wyposażenia jadalni oraz sanitariatów, w tym dostawa wyposażenia drobnego 

(m.in. zastawa stołowa, podajniki na mydło i ręczniki, śliniaki)   

5. dostawa atestowanych zabawek 

6. dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi do lat 3  

7. dostawa materiałów biurowych. 

Zamawiający nie przewiduje korzystania z usług podwykonawców, dlatego Wykonawca musi 

zrealizować zamówienie w ramach własnych zasobów produktowych posiadanych w swojej 

ofercie sprzedażowej. Dopuszcza się skorzystanie z zewnętrznej firmy transportowej.  

Całość zamówienia musi spełnić liczbowo i ilościowo potrzeby przewidziane dla 54 dzieci do lat 3 

oraz kadry pedagogicznej w placówce (tj. 54 leżaczki/łóżeczka, 54 krzesełka do jedzenia, 54 

szafki dla dzieci i 8 szafek dla opiekunek, adekwatna liczba zastawy stołowej, śliniaków i 

nocników, zabawki i pomoce dydaktyczne spełniające potrzeby rozwoje 54 dzieci w przedziale 

wiekowym: 1 rok – 3 lata, regały na zabawki, szafy na pościele i elementy higieniczne, itd.) – 

szczegółowe zestawienie liczby i rodzaju niezbędnych produktów znajduje się na stronie 

Zamawiającego.  

Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia, a z którym będą miały kontakt dzieci 

przebywające w placówce, musi posiadać stosowne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa 

wymagane przepisami prawa.  

Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany do dostarczenia oraz montażu elementów 

wyposażenia będących składową zamówienia.   

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

Warunki ogólne:  

a) Posiadają niezbędną wiedzę w kwestii produktów dopuszczonych do użytku przez dzieci 
do lat 3  

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
tj. dysponują potencjałem produktowym umożliwiającym realizację zamówienia w całości 

c) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 – 
Prawo zamówień publicznych. 

Warunki szczegółowe: 



a) W okresie ostatnich trzech lat przed datą wszczęcia niniejszego postępowania,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, Wykonawca 

zrealizował 3 kompleksowe dostawy produktów do placówek żłobkowych lub 

przedszkolnych na pułapie porównywalnym z niniejszym zamówieniem.  

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Niespełnienie 

chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z 

postępowania. 

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych udziału w postępowaniu oferta musi 

zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

c) Ofertę sprzedażową Wykonawcy potwierdzającą możliwość realizacji zadania – np. w 
postaci katalogu produktów, oferty internetowej sklepu zawierającą informację o 
posiadanych certyfikatach produktów   

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych udziału w postępowaniu oferta musi 

zawierać następujące dokumenty: 

a) Wykaz produktów dostarczonych do trzech placówek w okresie ostatnich trzech 
lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia  

b) Wykonawca musi wykazać, w formie referencji uprzednich zamawiających, że w 
ciągu ostatnich trzech lat zrealizował ww. zamówienia. Zamawiający nie będzie 
brał pod uwagę ofert, do których nie zostaną załączone dokumenty 
potwierdzające, że oferta została wykonana kompleksowo. 

 

7. Wymagania dotyczące wadium: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące  
złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium ma zostać wniesione w formie pieniężnej. 
 
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy BMI GROUP Łukasz Wiktorek w 

terminie zapewniającym jego wpływ do czasu złożenia oferty (dowód wpłaty lub potwierdzenie 

przelewu należy dołączyć do oferty): nr rachunku 30 1020 5242 0000 2102 0447 9044. 

 
 
 
 


