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Postępowanie nr 03/MM/1.5 

 

Warszawa, 04-08-2014r. 

 

 

Zapytanie o cenę 

dotyczące zakupu i dostawy materiałów do prac adaptacyjnych 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw  

z siedzibą przy ul. Majdańskiej 9 lok. 62, Warszawa 04-088 

e-mail: ksi@ksi.org.pl, tel./fax 22 771-81-89 

Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Jakubowska, tel./fax 22 771-81-89, e-mail:ksi@ksi.org.pl 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami określoną w 

„Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz Wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się zasady konkurencyjności określonej w „Zasadach 

finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz wytycznych dotyczących 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 

1232 z póź. zm.) na podstawie art. 3. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów elektrycznych, hydraulicznych, 

wentylacyjnych i budowlanych niezbędnych do wykonania adaptacji pomieszczenia z przeznaczeniem na 

żłobek „Jak u Mamy”. 

2. Żłobek zostanie uruchomiony w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz 

godzenia życia zawodowego i rodzinnego. 

3. Szczegółowy spis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów zawarty jest 

w załączniku nr 1/ofercie do zapytania ofertowego. 

4. Oferowane materiały muszą być nowe. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy wyrobów i 

elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu 
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preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazywać na wyrób, materiał lub element, 

które powinien posiadać cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w zapytaniu. 

5. Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Dostawca i powinny one zostać ujęte w 

ofercie. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę cenową. Oferta musi być podpisana przez osoby 

upoważnione. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch 

miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. 

7. Przewidywany okres dostaw od 25-08-2014r. do 30-09-2014r. 

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę złożyć należy do dnia 11-08-2014r. do godziny 13.00 

1. osobiście - w biurze Zamawiającego Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw, ul. Poniatowskiego 109, 05-220 

Zielonka w dni robocze w godzinach pracy 08.00 - 16.00, 

2. za pośrednictwem poczty – na adres: Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Poniatowskiego 109, Zielonka 

(05-220) (decyduje data i godzina wpływu). 

3. dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem faksu 227718189 lub poczty elektronicznej ksi@ksi.org.pl. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 - Oferta 
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