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ZAPYTANIE OFERTOWE 

zakup i dostawę układanek, gier planszowych i edukacyjnych 
 

I. Zamawiający 
Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, Tel/fax  41 3561601/ 41 3561648, email: 

ug@gminazlota.pl , adres www:  www.gminazlota.pl 

 
Miejsce wykonywania zamówienia: 
Zespół Placówek Oświatowych w Złotej 
Ul. Parkowa 4 
28-425 Złota 

 
II. Tryb postępowania 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień 
publicznych – art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa układanek, gier planszowych i edukacyjnych  według 
wykazu: 
 

1. Football Arena – 1 szt. 

2. Garaż z windą mega garaż – 1 szt. 

3. Kuchnia drewniana Jola, lodówka , mikrofalówka- 1 szt. 

4. Szachy/warcaby drewniane – 5 szt. 

5. Gra ,,Subaru impreza”- 1 szt. 

6. Gra zręcznościowa ,,Krzesła” – 1 szt. 

7. Gra skoczki- 1 szt. 

8. Gra ,,Grzybobranie” – 1szt. 

9. Gra ,,50 gier”-2 szt. 

10. Gra ,,Nie śmiej się” wersja standard – 1 szt. 

11. Gra ,,Nie śmiej się” wersja familijna – 1 szt. 

12. Gra ,,Gorący ziemniak junior”- 1 szt. 

13. Gra ,,Czacha dymi” – 1 szt. 

14. Gra ,,Lotus exige” – 1 szt. 

15. Klocki małych geniuszy guziki 42 elementy- 2szt. 

16. Klocki krzesełka 40 elementów – 1 szt. 

17. Klocki małych geniuszy cyfry  100sztuk – 2 szt. 

18. Klocki małych geniuszy patyki  173 sztuki - 1szt. 

19. Klocki w folii układanka 54 elementy- 4 szt. 

20. Klocki małych geniuszy złączki 44 elementy – 3 szt. 

21. Klocki małych geniuszy śruby 175 elementów– 1 szt. 

22. Klocki małych geniuszy słomki 400 elementów – 1 opakowanie 

23. Słomki konstrukcyjne 300 elementów- 1 szt. 

24. Klocki mini wafle 140 elementów – 2 szt. 

25. Klocki magnetyczne superman solar house 119 elementów – 1 szt. 

26. Klocki magnetyczne superman mój dom  83 elementy – 1 szt. 

27. Klocki funny blocks- 1 szt. 

28. Klocki listki – 1 szt. 
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29. Klocki cegiełki 160 elementów – 4 szt. 

30. Klocki konstrukcyjne max waga- 1 szt. 

31. Foremki do ciasta – 1 szt. 

32. Zestaw garnków metalowych – 1 szt. 

33. Komplet kuchenny – 1 szt. 

34. Przybory kuchenne – 1 szt. 

35. Warzywa krojone z deską – 1 szt. 

36. Laboratorium mechaniki Jeep safari- 1 szt. 

37. Laboratorium mechaniki maszyny rolnicze – 1 szt. 

38. Zestaw klocków – 1 szt. 

39. Zestaw klocków dużych- 1 szt. 

40. Klocki konstrukcyjne worek 170- 1 szt. 

41. Samochód metalowy – 1 szt. 

 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w pierwszej kolejności zamówienie 
będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej 
na realizację zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych 
podmiotów. 
 

IV. Termin realizacji 
Zamówienie należy wykonać w terminie do 22 grudnia 2022r. 
 

V. Formy rozliczenia 

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w 
terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu 
wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.  

VI. Opis sposobu sporządzania oferty cenowej: 
1. Oferta musi zawierać cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę 

ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej 
podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania. 
3. Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
4. Wszelkie koszty wynikłe w trakcie realizacji zamówienia i nieprzewidziane w złożonej ofercie obciążają 

Wykonawcę. 
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

 
6. Termin związania z ofertą 2 miesiące od daty złożenia oferty. 
 

VII. Kryterium oceny ofert. 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
Cena – 100 % 
 

VIII. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej. 
 
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailem: ug@gminazlota.pl lub osobiście w siedzibie 
Zamawiającego: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota 
 

 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia  2022 roku do godziny 10:00. 
 

IX. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym 

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: 
ug@gminazlota.pl 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej ug@gminazlota.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania 
od Wykonawców. 
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X. Zastrzeżenia dodatkowe 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania ofertowego, jego 

odwołania lub zawieszenia bez podania przyczyny.  
2. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi 

nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym 
postępowaniu. 

3. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia oferty dodatkowej. 

4. W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy wartość środków finansowych, jakimi   dysponuje 
Zamawiający na realizację niniejszego zadania Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia 
negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą. 

 
XI. Osoby do kontaktu 

Grzywna Jolanta 728198269 
 

XII. Załączniki 
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy 
 


