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Nr postępowania: 6/RPLD.10.01.00-10-C011/21 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia placu zabaw do Niepublicznego Żłobka Sportowo-

Językowego Luppo Puppo w Łodzi  

LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak jest podmiotem realizującym projekt pn.: „Niepubliczny Żłobek 

Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie: X.1 Powrót 

na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Poddziałania – nie dotyczy 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

I. Tryb udzielania zamówienia:  

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Zapytanie zostanie zamieszczone na stronie: 

www.luppopuppo.pl 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

oraz wysłane do trzech wykonawców. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej oraz elektronicznej.  

 

II. Adres i nazwa Zamawiającego: 

LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 

ul. Południowa 30/12/4 

04-789 Warszawa 

 

tel. kom. +48 693786412 

e-mail: stanczakrob@gmail.com 

Adres strony internetowej: www.luppopuppo.pl 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia placu zabaw dla nowo 

powstałego Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego „Luppo Puppo” przy ul. Bp. Tymienieckiego 4 w Łodzi.  

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

producenta należy przyjąć, że  

http://www.luppopuppo.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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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. 

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do 

zapytania ofertowego.  

3. Wszelkie nazwy produktów, urządzeń i materiałów, które ewentualnie zostały użyte w opisie przedmiotu 

zamówienia służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu i określeniu własności oraz wymogów jakościowych. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert dotyczących przedmiotów równoważnych: tj. przedmiot 

zamówienia różnych producentów, jednak pod warunkiem, że spełnią one wymagania jakościowe określone 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający informuje, że jeżeli w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, 

patenty, pochodzenie przedmiotów, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów itp. mają 

one charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów 

techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i 

technologicznie równoważnych. 

5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego przedmioty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku 

z powyższym w przypadku zaoferowania przedmiotów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

oferty szczegółowy opis oferowanych przedmiotów wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne 

pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. 

6. Niewskazanie przedmiotów równoważnych traktowane będzie jako deklaracja zastosowania przedmiotów 

wymienionych przez Zamawiającego. 

7. Wszystkie przedmioty muszą posiadać stosowne świadectwa, certyfikaty i muszą być dopuszczone do 

użytkowania oraz spełniać wymagania polskich i europejskich norm i certyfikatów. 

8. Przedmioty, które nie spełnią warunków jakościowych i ilościowych zostaną wymienione na wolne od wad w 

terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Koszty dostaw i wymiany pokrywa 

Wykonawca. 

9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, jego załącznikami 

oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem fabrycznie nowym, nieużywanym, zapakowanym  

w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania. 

11. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościach, zgodnie ze zgłoszonym 

zapotrzebowaniem przedstawionym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2. 

12. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres:   

Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo 

ul. Bp. Tymienieckiego 4 

90-349 Łódź 

13. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 
a) Część I – Wyposażenie placu zabaw - szczegóły w pkt 1-11 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

b) Część II – Sprzęt multimedialny - szczegóły w pkt 12-19 załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do 
wszystkich części. Maksymalnie 2 części zamówienia mogą zostać udzielone jednemu Wykonawcy. Zamawiający 
nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
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14. Rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będzie w polskich złotych (PLN). 

Wykonawca po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia przedłoży faktury VAT. Należność za 

fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej 

faktury, przelewem na konto Wykonawcy. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia odbiór przedmiotu 

zamówienia zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

15. Strony niniejszego postepowania niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. 

16. W związku z epidemią COVID-19 strony zobowiązują się do stosowania ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi skutkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). 

 

IV. Termin wykonania usługi: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do 16.09.2022 r. 

V. Zakres zamówienia: poniżej 50.000 zł netto  

VI. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 

32322000-6 - Urządzenia multimedialne 

       30200000 - Urządzenia komputerowe 

30213100 - Komputery przenośne 

 30231320 - Monitory dotykowe 

 30236000 - Różny sprzęt komputerowy 

 48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

 

  

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę ofertową stanowi całkowita kwota brutto w złotych polskich za całość wskazanej części zamówienia 

podana na formularzu ofertowym. 

2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia (w tym koszty transportu, ewentualnego ubezpieczenia dostawy, rozładunku w miejscu 

określonym w rozdz. III pkt. 12 niniejszego zapytania ofertowego). 

 

VIII. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia: 

-PLN (polski nowy złoty) 

 

IX. Kryterium oceny ofert: 

Każda z II części oferty będzie oceniana osobno. 
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W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców 

spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym w oparciu o poniższe kryteria: 

Kryterium – cena ofertowa- 100%.  

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (części I-II) 100 pkt. 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:  

                                                cena najtańszej ze złożonych ofert         x100 

       Ilość punktów =                         cena badanej oferty                                  

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferta zostanie oceniona 

pod względem merytorycznym pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych zawartych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym.  

2. Cena oferty jest ceną łączną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, która obejmuje wszystkie koszty i 

składniki związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływaniem czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. W cenie oferty powinny zostać uwzględnione wszelkie składniki 

cenotwórcze.  

3. Cena oferty jest ceną ryczałtową w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym cenę oferty obejmującą obowiązujący podatek 

VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, należy do 

obowiązków Wykonawcy.  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z 2 części. Złożenie większej liczby ofert spowoduje 

odrzucenie powielonych ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Formularz ofertowy powinien posiadać datę sporządzenia, być napisany czytelnie i podpisany przez osobę 

uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opieczętowany 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym 

atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie, dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty 

na adres:  

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

 

Adresat: 

     LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 

     ul. Południowa 30/12/4, 04-789 Warszawa 

 

 

Oferta na dostawę sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia placu zabaw do nowo powstałego 

Niepublicznego Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi część ……….. 

w ramach realizacji projektu pn.: „Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Luppo Puppo – Łódź” 

 

 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty drogą e-mailową na adres: stanczakrob@gmail.com 

5. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
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6. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 

7. Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 1-3 do niniejszego zapytania. 

8. Do oferty należy załączyć: 

• Formularz ofertowy zgodny ze wzorem - załącznik nr 1; 

• Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2; 

• Wykaz rozwiązań równoważnych - załącznik nr 3 (jeśli dotyczy). 

 

XI. Termin i sposób złożenia ofert: 

Ofertę należy składać do dnia 19.08.2022 na jeden z trzech sposobów: 

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 

ul. Południowa 30/12/4, 04-789 Warszawa, 

b) nadesłać pocztą lub dostarczyć za pośrednictwem kuriera – oferty nadesłane pocztą lub dostarczone 

kurierem będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego w ww. terminie, 

c) drogą e-mailową na adres: stanczakrob@gmail.com 

d) poprzez umieszczenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe na stronie  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

2. Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana. 

3. O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w dowolnym terminie bez podania 

przyczyny. 

 

XII. Termin ważności oferty: 

21 dni kalendarzowych, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia ofert. 

 

XIII. Warunki udziału w procedurze wyłonienia Wykonawcy usług 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1. Posiadają asortyment odpowiadający zapotrzebowaniu Zamawiającego. 

2. Znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie 

obejmującym zamówienie. 

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania. 

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia. 

5. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu  

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy, a 

dostawcą, 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, 

mailto:stanczakrob@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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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. 

 

XIV. Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

(w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia), na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 

a) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek działania siły wyższej, 

b) zostaną wprowadzone zmiany zasad finansowania zamówienia, 

c) zostanie stwierdzona konieczność zaniechania wykonania dostaw, powodująca zmniejszenie przedmiotu 

umowy i wynagrodzenia o kwotę stanowiącą równowartość zaniechanych dostaw, 

d) zostaną wprowadzone zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji dostawy, spowodowanych 

działaniem osób trzecich, 

e) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie założono zakresie, 

gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym  

wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę zakresu, 

zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach, 

f) wprowadzenia rozwiązań zamiennych, które nie wykraczają poza zdefiniowany przedmiot zamówienia, 

g) w przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę elementu przedmiotu zamówienia 

wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego 

producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę za zgodą Zamawiającego asortymentu o 

właściwościach nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające  

z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne dokumenty (oświadczenie producenta, opinia o właściwościach nie gorszych niż zaoferowane w 

ofercie). Zmiana asortymentu wymaga zgody Zamawiającego, 

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 

obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 

i) Zmiany związane z epidemią COVID-19. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

XV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest niezbędne do udziału w procedurze o udzielenie 

zamówienia na wykonanie usług i jest warunkiem koniecznym wyboru oferty i zawarcia umowy. Zaniechanie 

podania danych osobowych powoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy. 

2.  Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający 

informuje, iż administratorem danych osobowych jest LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak w 

Warszawie. Inspektorem ochrony danych jest Robert Stańczak, z którym w sprawach Państwa danych 

osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej stanczakrob@gmail.com lub po 

numerem telefonu +48 693786412. 
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3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu związanym z 

prowadzeniem niniejszego postępowania oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, w celu zawarcia umowy oraz 

jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie 

udostępniona w oparciu o stosowne przepisy. 

5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania będą przechowywane przez 

czas prowadzenia postępowania i trwania umowy. 

6. Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie wykonania 

przedmiotowej usługi, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania mogą zostać przekazane 

podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. 

8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

9. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma 

prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO 

10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego 

postępowania nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów 

publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa 

lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są 

przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

11.  LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak pozyskuje dane osobowe z własnych rejestrów, a także 

publicznych rejestrów takich jak: CEDIG, GUS, KRS. 

 

 

XVI. Postanowienia końcowe: 

 

1. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje 

składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

2. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku 

informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie, na której zamieszczone zostało zapytanie. Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to 

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 
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3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak w 

Warszawie, do zawarcia umowy. LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak może odstąpić od 

podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

4. Wszelkie zapytania należy kierować na skrzynkę email na adres: stanczakrob@gmail.com, tel. kontaktowy: +48 

693786412 p. Robert Stańczak.  

 

Warszawa, 12.08.2022 r. 

                                                                 …..……………………………………………………………… 
(miejscowość, data, podpis) 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/RPLD.10.01.00-10-C011/21  

 

UWAGA!!! Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do złożenia formularzy ofertowych osobno dla każdej 

części zamówienia. 

 

FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ …. 

Zamawiający: 

LuPu Spółka cywilna Marta Koźmik, Robert Stańczak 
ul. Południowa 30/12/4 
04-789 Warszawa 
 

Wykonawca: 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................................ 

Siedziba Wykonawcy …………............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

Numer NIP …………............................................................................................................................................... 

Numer REGON ………….................................................................................…..................................................... 

Adres poczty elektronicznej .............................................................................................................................. 

Numer telefonu /faks ......................................................................................................................................... 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia placu zabaw do 

nowo utworzonego żłobka przy ul. Bp. Tymienieckiego 4 w Łodzi w ramach projektu pn. „Niepubliczny Żłobek 

Sportowo-Językowy Luppo Puppo - Łódź” oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem 

ofertowym ZA ŁĄCZNĄ CENĘ BRUTTO:  

Łącznie: ………………………………….…………….…………….. zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….................................................................................. 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

3. Uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
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4. W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Cena ofertowa zawiera wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 21 dni kalendarzowych, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia 

ofert. 

7. Spełniam/my warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

8. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z 

wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

9. Posiadam/my odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał 

ekonomiczny i techniczny konieczny do wykonania zamówienia, 

10. Nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym zgodnie z działem XIII, pkt 5 zapytania 

ofertowego nr 6. 

11. Wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Oferta składa się z podpisanych załączników i opieczętowanych przez ubiegającego się o zamówienie, a w przypadku 

kopii dokumentów dodatkowo potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” data i podpis - stanowiących integralną 

część. 

 

………………………………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/RPLD.10.01.00-10-C011/21   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kategoria/Części 

 

Lp. Nazwa produktu Opis Ilość 
Jednostka 

miary 

Cena 

netto 

Cena brutto Wartość 

całkowita 

brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Wyposażenie 

placu zabaw 

1.  Stół z ławeczkami 

DUCH lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Bezpieczny stół z siedziskami dla 4 dzieci. Po obróceniu 

zamienia się w wygodną huśtawkę z ławeczkami, o 

zabawnym kształcie duszka.  

• Wym. 115,5 x 69 x 56 cm. 

3 szt.  

 

 

2.  Duża skrzynia na 

kółkach / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Duża, mobilna, pojemna skrzynia do przechowywania 

zabawek. Pokrywka chroni zawartość i jest łatwa do 

otwierania za pomocą uchwytu znajdującego się z 

przodu. Pokrywa otwiera się do 90 stopni i jest 

zamontowana na dwóch „sznurkach”, co zapobiega 

„przerzuceniu” jej na druga stronę. Uchwyty po obu 

stronach do wygodnego przenoszenia lub przesuwania. 

Wykonana z polipropylenu. 

• Poj.min.  400 l. 

• Wym. 125 x 54 x 61,5 cm. 

1 szt.  

 

3.  Duży zestaw do 

piasku / wyposażenie 

placu zabaw 

Zawartość zestawu min.: 

• 5 szt. młynków • 10 szt. wiaderek • 10 małych łopatek 

• 10 dużych łopatek • 30 szt. różnych foremek • 10 szt. 

grabek. 

1 zestaw  

 

4.  Foremki do piasku - 

zamek lub 

równoważne / 

Zestaw kolorowych foremek do piasku w 7 różnych 

kształtach (elementy zamku), wykonanych z tworzywa 

sztucznego  

Zawartość zestawu min.: 

1 zestaw  
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wyposażenie placu 

zabaw 

• 7 szt. o wym. od 21 x 12 x 10,5 cm do 23 x 23 x 16 cm. 

5.  Foremki 

matematyczne lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Foremki do pisaku. Dodatkowo zapoznają dzieci z 

symbolami matematycznymi.  

Zawartość zestawu: 

2 komplety cyfr 0-9;  

• 6 symboli matematycznych o wym. ok. 9 x 7 cm. 

1 zestaw  

 

6.  Domek interaktywny 

czerwony lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Interaktywny domek z PCV. Ścianka z wmontowanym 

koszem do gry w koszykówkę oraz bramką do gry w 

piłkę nożną, ścianka - sklep warzywny z bankomatem, 

ścianka - budynek szkoły oraz ściankę - stację 

benzynową.  

• Wym. min.140 x 124 x 147 cm. 

1 szt.  

 

7.  Most z tunelem 

Rainbow lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Wyposażenie przeznaczone dla najmniejszych dzieci.  

Zawartość zestawu: 

Stojące ponad ziemią domek, wieża strażnicza i most 

łączący obydwie części.  

Domek posiada: drabinkę o dużych stopniach, poręcz 

pomagającą we wspinaczce, okrągłe okno, świetlik, koło 

sterowe oraz łagodną zjeżdżalnię (długość ślizgu - 98 

cm) prowadząca do kryjówki pod spodem. W wieży 

strażniczej znajduje się okno - świetlik oraz druga 

zjeżdżalnia o długości ślizgu 98 cm, a w dolnej jej części - 

kryjówka z tunelem do czołgania.  

• Wym. min. 178 x 313 x 145 cm 

1 szt.  

 

8.  Piaskownica z 

daszkiem i ławkami / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Piaskownica drewniana o wym. 150x150 cm z daszkiem i 

2 ławkami. 
1 szt.  
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9.  Ławka ogrodowa / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Ławka ogrodowa ze stali malowanej metodą proszkową, 

wykorzystywana do odpoczynku dzieci podczas zabaw 

na placu zabaw. 

2 szt.  
 

10.  Buddy Toys huśtawka 

lub równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Huśtawka podwójna z jednym siedzeniem kubełkowym. 

Kształtuje równowagę, zapewnia stymulację 

przedsionkową oraz urozmaicenie czasu spędzanego na 

placu zabaw. 

1 szt.  

 

11.  Zestaw 

wielofunkcyjny na 

plac zabaw lub 

równoważne / 

wyposażenie placu 

zabaw 

Zestaw zabawowy z płyty HDPE.  

Zawartość zestawu: 

• wieża sześciokątna 0,3m 2 szt. 

• wieża sześciokątna 0,6 m 1 szt. 

• ścianka wspinaczkowa 0,6 m 1 szt. 

• tunel 1m 

• pomost linowy 0,6-0,9m 1 szt. 

• wejście 2 stopnie 0,6 1 szt. 

• ślizg 0,6 m 1 szt. 

• panel kierownica 1 szt. 

• panel suwak astronauta 1 szt. 

• panel sorter sznurki 1 szt. 

• panel Bulaj 1 szt. 

• panel koła koraliki 1 szt. 

• liczydło pionowe 1 szt. 

• panel Z z frezem. 

1 zestaw  

 

 

 

 

 

 

 

12.  Monitor interaktywny 

4K UHD 65″ / ICT 

Wbudowany system Android 8.0, Rozdzielczość 4K UHD 3840 

x 2160, Moduł Wi-Fi, Pamięć wbudowana: 32 GB, Pamięć 

RAM: 3 GB, Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z 

systemem Windows. 

Plug and play, Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w 

systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie 

1 zestaw  
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II SPRZĘT 

MULTIMEDIALNY 

Android, Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch 

kolorach jednocześnie 

Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W), Kontrast 

4000:1. Porty wejściowe HDMI: 3XHDMI, 2x USB, 1xVGA, 

1XAV(MINI 3in1), 1XYPbPr(3in1), czytnik kart pamięci, Port 

wyjściowy HDMI: 1xHDMI, gniazdo OPS, 1 x AV Out 

Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG 

Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, 

MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding) Dźwięk: 

MP3, M4A, (AAC),  

Moduł Wi-Fi w zestawie, Certyfikaty: CE, Wbudowana 

kamera. Gwarancja 24 miesiące. 

13.  Router do internetu / 

ICT 

Router bezprzewodowy z 4G, LTE, Częstotliwość pracy -2.4 

Ghz, Obsługuje Wi-Fi, Protokoły routingu -IEEE 802.11b, 

802.11g, 802.11n; Firewall, Kontrola przez przeglądarkę 

WWW, Ilość portów lan -3, wejście na kartę sim, Gwarancja 

24 miesiące 

1 Szt.  

 

 

14.  Telefon komórkowy / 

ICT 

Wyświetlacz 6,4” dotykowy, bateria  5000 mAh, pamięć RAM 

4 GB, menu w języku polskim, Wi Fi, LTE, aparat tylni 64Mpix. 

Gwarancja 24 miesiące 

1 Szt.  
 

 

15.  Laptop / ICT Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 11 Pro, 16 GB RAM DDR4 

SDRAM, 256 GB SSD, ekran 15.6",  Podświetlenie LED, 1920 x 

1080 (Full HD) - Wi-Fi 5, klawiatura podświetlana, panel 

dotykowy, klawiatura numeryczna po prawej stronie kamera, 

802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, bateria 3 ogniwa litowo-

polimerowa, wejścia 1x HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, LAN, 

Słuchawki/mikrofon combo jack, Czytnik kart pamięci, 

Głośniki stereo, mikrofon, zasilacz, Gwarancja 36 miesięcy 

1 Szt.  

 

 

16.  Oprogramowanie do 

komputera Microsoft 

365 lub równoważne / 

ICT 

Wersja 2019, język polski, Licencja dożywotnia 
1 Szt.  
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17.  Urządzenie 

wielofunkcyjne / ICT 

DRUKOWANIE 

kolor i monochromatyczne 

duplex 

Czas do momentu otrzymania pierwszej strony Czarno-biały 

4,8 sekund(y) 

Szybkość druku 30 str./min. 

Szybkość drukowania dwustronnego 15 str. 

 

SKANOWANIE 

Szybkość skanowania jednostronnego 40 str./min /  (A4 czerń) 

1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF) 

Szybkość skanowania dwustronnego 80 str./min. (A4 czerń) 

1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF) 

Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Pamięć USB 

Formaty edycji JPEG, TIFF, PDF 

KOPIOWANIE 

Szybkość kopiowania Do 22 ipm Black 

Rozdzielczość kopiowania (dpi) 600 x 1200 

Pomniejszanie/Powiększanie 25 % - 400 % 

Maksymalna liczba kopii 999 

Maksymalny rozmiar kopii A4 

 

Przyłącza Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 

Direct, Hi-Speed USB — zgodny ze 

specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-

Base TX/ 10-Base-T), Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), 

USB 2.0-A (2x) 

Bezpieczeństwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA 

PSK (AES), WPA2 PSK (AES) 

Protokoły sieciowe TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, 

IPSEC, SSL/TLS 

 

1 Szt.  

 

 



Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona 16 z 17 
 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                      (miejscowość, data i podpis)  

 

 

Formaty papieru C4 (koperta), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 

(14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 

18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (koperta), Nr 10 (koperta), 

Użytkownika, C6 (koperta), DL 

(koperta) 

Automatyczny podajnik dokumentów 50 kartek 

Odpowiednia gramatura papieru 64 g/m² - 256 g/m² 

 

Bezpośrednie skanowanie do drukowania bez 

używania komputera, Drukowanie bezpośrednio z USB 

Gwarancja 24 miesiące 

 

18.  Komplet tonerów do 

drukarki / ICT 
4 tonery CMYK 

1 kpl    

19.  Radiomagnetofon / ICT Radio FM, Pilot, Dźwięk Stereo, Standardy odtwarzania CD, 

CD-R/RW, MP3, Wejścia/wyjścia USB, Wejście liniowe audio 

AUX, Wyjście słuchawkowe, Zasilanie Bateryjne, Sieciowe, 

Moc wyjściowa RMS 12W, Funkcje dodatkowe 

Bluetooth, NFC, Odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB, 

Uchwyt do przenoszenia, Gwarancja 24 miesiące 

3 Szt.  
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 6/RPLD.10.01.00-10-C011/21   

 

WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na dostawę sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia  placu zabaw do nowo powstałego Niepublicznego 

Żłobka Sportowo-Językowego Luppo Puppo w Łodzi poniżej przedstawiam zastosowane w ofercie rozwiązanie równoważne: 

 

                                                                                                                    

               

                                                                                                                                                                                                                                                             

………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                      (miejscowość, data i podpis) 

Produkt wymieniony w szczegółowym opisie 

zamówienia 

Produkt równoważny proponowany przez 

Wykonawcę 

Deklarowana równoważność produktu 

1 2 3 

   

   


