
Ogłoszenie nr 338950 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.  

Mikołów: Zakup i dostawa zabawek do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w 

Mikołowie. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 315649 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka, krajowy numer 

identyfikacyjny 24108039200000, ul. Ul. Krakowska  30, 43190   Mikołów, państwo Polska, 

woj. śląskie, tel. 323273027, faks 323273027, e-mail zlobek@mikolow.pl 

Adres strony internetowej (URL): http://zlobek.mikolow.eu/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup i dostawa zabawek do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
PN-5/2016/ŻM 



II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Zestaw obiadowy wieloelementowy zestaw naczyń, w skład którego wchodzi garnek z 

pokrywką, patelnia z pokrywką, rondelek/patelnia głęboka z pokrywką, 4 miski, 4 talerze, 4 

widelce, 4 noże, 4 łyżki, akcesoria kuchenne oraz taca ogółem min 31 elementów Płyta 

gazowa z garnkami; praktyczna kuchenka posiada dwa „palniki” – z dwoma pokrętłami; w 

zestawie stelaż montowany na tylnej ścianie kuchenki z 4 wieszaczkami na sztućce oraz 2 

garnki Owoce i warzywa; imitacje z tworzywa sztucznego odporne na uderzenia, bardzo 

realistyczne pod względem kształtu i koloru. 24 elementy m.in. jabłko , banan , cebula wym. 

od 4,5 do 13 cm Klocki płatki śniegu - min 90 szt. w 5 kolorach ; maks śr. 6 cm Klocki jeżyki 

- wym. od ok. 3 x 3 cm do 7 x 3 cm, min 180 elem. Klocki jeżyki wym. od ok. 3 x 3 cm do 7 

x 3 cm , min 500 klocków ; w plastikowym pojemniku z przykrywką Klocki tzw middle box 

o tradycyjnym sposobie łączenia. ;wym. od ok. 2,5 x 5 cm do 7 x 5 cm ; min 240 elementów 

Klocki budowlane mini ; duży zestaw klocków wykonanych z tworzywa sztucznego, różne 

kolorach; zapakowane w kartonowe pudło ;min 120 elem. o wym. 11,5 x 5,5 x 3,5 cm ; min 

40 elem. o wym. 5,5 x 5,5 x 3,5 cm Klocki wafle z tworzywa sztucznego, łączą się ze sobą 

lub mogą być łączone z podstawą; zestaw zawiera karty pracy podpowiadające, jakie budowle 

można stworzyć i które elementy będą potrzebne do ich zbudowania. wym. klocka 10 x 10 x 

1 cm ; min 170 klocków konstrukcyjnych - standardowych Klocki typu „Mini Blocks” zestaw 

min 134 kolorowych klocków z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wytrzymałe ; 

różnorodne formy i kształty klocków, postacie oraz pojazdy; w zestawie wiaderko do 

przechowywania klocków, a jego pokrywa może służyć jako podstawa do układania klocków; 

wymiar kwadratowego klocka: 2,5 cm x 3 cm Zestaw dzikich zwierząt - 6 szt. (zebra, 

nosorożec, tygrys, słoń, gepard, lew) ;wym. ok. 9 x 3 x 12 cm Zestaw zwierząt domowych - 6 

szt. (koń, byk, krowa, owca, osioł, koza) ; wym. ok. 9 x 3 x 12 cm Nakładanka” farma” - 5 

ruchomych puzzli ; pod ruchomymi elementami są obrazki ułatwiające dziecku prawidłowe 

ułożenie puzzli ; kołeczki ułatwiają dziecku umiejscowienie elementu ; wym. 30 x 21 cm 

Nakładanka „polana” - 4 ruchome puzzle ;pod ruchomymi elementami są obrazki ułatwiające 

dziecku prawidłowe ułożenie puzzli ; kołeczki ułatwiają dziecku umiejscowienie elementu ; 

wym. 29,5 x 24,5 x 4 cm Puzzle psy 4,6,9 elementów ; duże elementy z grubego kartonu 3 

układanki ; wym. po złożeniu 25,5 x 22,5 cm Koraliki do nawlekania – w zestawie : min 30 

drewnianych koralików w sześciu kolorach i 5 różnych kształtach ,min 2 grube sznurowadła , 

drewniana skrzyneczka do przechowywania; koraliki duże, przykładowe wymiary koralika w 

kształcie sześcianu to: 3,5x3,5x3,5 cm ;wymiary skrzyneczki maks.: 23 x 29 x 4 cm 

Kolorowe drewniane koraliki różnej wielkości i o różnych kształtach, w delikatnych 

wiosennych kolorach, a wśród nich kwiatki, zestaw zawiera: 5 kolorowych sznureczków; 5 

zestawów z elementami ułatwiającymi zapinanie; drewnianą skrzyneczkę do przechowywania 

całości; razem min 120 elementów; wymiary skrzyneczki: maks 24,5 x 17,5 x 2,5 cm Parking 

trzypoziomowy ; w skład zestawu wchodzi droga o łącznej długości 4,6 m i 3-poziomowy 

parking oraz 2 autka; system montażu click-click ułatwia budowanie; specjalnie 

skonstruowane przęsła dają nieskończenie wiele możliwości rozbudowy i łączenia wszystkich 

elementów w trzech wymiarach; wym. 80 x 57 cm Pojazdy maxi ; kolekcja różnych pojazdów 

; w wiaderku; min 18 szt. o wym. od 14 x 7,5 cm do 20 x 7,5 cm Siatka na piłki nylonowa na 

min 10-12 piłek Drewniane łóżeczko dla lalek z gładkimi i zaokrąglonymi krawędziami; 

wym. 52,5 x 30 x 35 Prześcieradło, poduszka i kołderka dostosowane wymiarem do łóżeczka 

z poz.21 Tunel Zygzag ; śr. 46 cm ; dł. 280 cm Traktor z przyczepką ; w zestawie jest figurka 



farmera ; 2 skrzynki ze zwierzątkami (zwierzątka poruszają się w dół i w górę, wychylając się 

śmiesznie ze skrzynek, gdy traktor jedzie ) , płotek (1 segment) Motylek sorter kształtów ; 

sześć kolorowych klocków w 4 różnych kształtach do chwytania i sortowania Zabawka typu 

„Sprytny pociąg” - lokomotywa i wagoniki różnej wielkości ; lokomotywę i wagoniki można 

ustawiać od największego elementu do najmniejszego( wieża), chować je, wkładając jeden 

element do drugiego; wagoniki można przyczepić do lokomotywy ; w zestawie lokomotywa i 

dwa wagony na kółkach Klocki typu „klocki odkrywcy” ; pięć klocków do ustawiania jeden 

na drugim lub jeden w drugim — od największego do najmniejszego ; na każdym klocku 

liczby, kolory, zwierzątka , znane przedmioty itp Ruchome klocki; cztery tematyczne klocki, 

które w środku kryją niespodziankę —np. ruchome kuleczki z obrazkami; każdy sześcienny 

ruchomy klocek ma w środku kuleczkę do obracania, klocki można ustawiać jeden na drugim, 

a także je toczyć; w zestawie cztery tematyczne klocki z obrazkami zwierzątek, pojazdów, 

kształtów i kolorów oraz miłymi buźkami w żywych kolorach Domek dydaktyczny ; w skład 

zabawki wchodzi domek oraz dziesięć pastelowych klocków w kształcie różnych figur 

geometrycznych. Zabawa polega na dopasowaniu elementów do odpowiednich okienek w 

domku  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
 

II.5) Główny Kod CPV: 37520000-9 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/10/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT3000 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.,  ,  Ul. Graniczna 46 ,  93-428 ,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie 



Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4425.80  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4425.80  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5328.00 

Waluta: pln 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


