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    GK.7021.1.24.2020                                                         Konin, dnia  24.04.2020 r.

 

    

PUBLICZNY KONKURS OFERT 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych do 30.000 

euro (§ 5 ust. 1 pkt b) Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina  Nr 68/2018  

z 24.05.2018 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których 

wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO ze środków 

budżetu Miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy europejskich) 

 

I. Zamawiający: 

Miasto Konin 
Plac Wolności 1 

62 – 500 Konin  

NIP 665-289-98-34, REGON 311019036 

 

II. Przedmiot zamówienia: 

 

„Naukowo- Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na 

oś Sikorskiego w Starym Koninie - KBO”  
W ramach w/w zadania przewidziany jest zakup  wraz z montażem 9 szt. urządzeń edukacyjnych, 

tj;  

- panel muzyczny 1 szt.,  

- ściana do pisania 1szt.,  

- tablica magnetyczna z kulodromem 1szt.,  

- eko- kuchnia 1 szt.,  

- koparka 1 szt.,  

- transporter piasku 1 szt.  

- naukowy hex 1 szt.,  

- film animowany 1 szt.,  

- koło młyńskie 1 szt. ,   

- 9 szt. tablic informacyjnych + 1 szt. tablica z regulaminem, 

na terenie Miasta Konina ul. Kryształowa 5 , działka nr 1675/129 obręb Przydziałki 

 

Kody CPV:     39162000 – 5             Pomoce naukowe 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Opis urządzeń w 2 tematycznych strefach: 

STREFA SENSORYKI: 

a) panel muzyczny (urządzenie muzyczne, pozwalającą na grę całego zespołu),  

b)  ściana do pisania (ogrodowa, całoroczna ściana do malowania jest urządzeniem 

sensorycznym, które rozwija wiele umiejętności: precyzję, małą motorykę, 

wrażliwość, estetykę oraz uwagę na otaczający krajobraz.  Dzięki swoim gabarytom 

i przezroczystej konstrukcji pozwala na naukę współpracy w grupie i budowanie 

więzi społecznych)  
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c) tablica magnetyczna z kulodromem (to magnetyczna, wieloelementowa 

konstrukcja umożliwiająca budowę torów dla kulek. Urządzenia rozwija wyobraźnię 

przestrzenną, zdolności manualne, a także uczyć ciągów przyczyno-skutkowych) 

d) eko-kuchnia (całoroczne urządzenie, w którym najmłodsi mogą na świeżym 

powietrzu pobawić się w swoją ulubiona zabawę, czyli gotowanie. Urządzenie uczy, 

że do zabawy nie potrzeba gotowych zabawek, czasem wystarczą liście, trawa i 

kamienie, by stworzyć imitację najlepszej uczty kulinarnej. Dzięki dużym 

gabarytom dzieci mają szansę na interakcję z rówieśnikami, uczą się współpracy, 

podziału zadań i rozwijania konfliktów. Urządzenie rozwija także zdolność 

manualnie motorykę dłoni), 

e) koparka (koparka obrotowa do piaskownicy z ruchomą łyżką uczy koordynacji 

ruchowej oraz zapewnia świetna zabawę)  

f)  Transporter pasku (zabawa uczy współpracy z rówieśnikami)  

STREFA NAUKI:  

a) Naukowy hex (zestaw zawiera 2 koła optyczne, krzywe zwierciadła, "Kogo 

widzisz?" i tablicę z zagadkami optycznymi), 

b)  film animowany (jak tworzy się bajka? - po wprawieniu w ruch cylindra można 

zaobserwować zasadę tworzenia animacji poklatkowej), 

c) koło młyńskie (urządzenie uczy działania zapominanych już dziś kół wodnych).  

2.  Montaż zakupionych urządzeń naukowo- sensorycznych 

- Montaż -  urządzeń edukacyjnych + tablic informacyjnych +  tablicy z 

regulaminem na  działce o numerze  1675/129 obręb Przydziałki.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : od dnia zawarcia umowy do  14.08.2020 r. 

Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru prac 

podpisany przez strony umowy. 

 

V. Warunki wykonania zamówienia 

Wykonawca oświadcza, że:  

       - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia, 

- posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia –   

  warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat   

  przed składaniem ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,   

  wykonał co najmniej dwa zamówienie polegające na produkcji i montażu urządzeń   

  edukacyjno-naukowych.  
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VI. Kryteria oceny ofert:  

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów 

oceny: najniższa cena – 100% 

 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „PUBLICZNY KONKURS  

         OFERT” (Załącznik Nr 1). 

2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. 

 

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty: 

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (tradycyjnej) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, 62-500 Konin, lub przesłać na adres: Urząd Miejski 

w Koninie,  plac Wolności 1, 62-500 Konin, nie później niż do dnia 08.05.2020 r. do 

godziny 12:00. Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

2. Oferty złożone/przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(opakowaniu). 

4. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

Urząd Miejski w Koninie, 

Plac Wolności 1 

62-500 Konin 

Wydział Gospodarki Komunalnej 

Oferta na: 

„Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały 

Konik” na oś Sikorskiego w Starym Koninie -  KBO”  

Nie otwierać przed dniem  08.05.2020 r.  godz. 12:00 

5. Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres 

Wykonawcy. 

 

IX. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 r. o godz. 13:00 w pokoju nr 209 

Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Termin związania ofertą – 30 dni od złożenia oferty. 

 

X. Inne postanowienia 

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień 

publicznych. 
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2. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, pytać o rażąco niską cenę 

(brak wyjaśnień skutkuje odrzuceniem oferty) oraz renegocjować warunki oferty. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert w 

przypadkach gdy: 

 nie złożono żadnej oferty odpowiadającej warunkom udzielenia zamówienia, 

określonym przez Zamawiającego; 

 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego; 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym lub jest niecelowe; 

 postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia ważnej 

umowy. 

  4.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert bez podania   

     przyczyny. 

5. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto); 

b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za 

każdy dzień opóźnienia w oddaniu kompletnego opracowania, jednak nie więcej niż 20% 

tego wynagrodzenia; 

c) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia (brutto) za każdy dzień opóźnienia po dniu uzgodnionym jako termin 

usunięcia wad, nie więcej jednak niż 10% wartości wadliwie wykonanych prac. 

6. Zamawiający zostanie obciążony przez Wykonawcę karą umowną w razie odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia (brutto). 

7. Zapłata wynagrodzenia umownego zostanie dokonana po wykonaniu usługi oraz po podpisaniu      

protokołu  odbiorczego i wystawieniu faktury, zgodnie z ceną wskazana w formularzu     

ofertowym, w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

 

XI. Przetwarzanie danych osobowych 

     Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119  

z   04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane       

osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że: 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

MIASTO KONIN - URZĄD MIEJSKI W KONINIE 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Konin, Plac Wolności 1,     62-500 

Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina, kontakt: sekretariat@konin.um.gov.pl, 
telefon: 63 2401111, fax 63 2429920; 

Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mieście Koninie (Urzędzie Miejskim  w Koninie) 

jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: iod@konin.um.gov.pl, telefon: 63 2401225; 

Cel przetwarzania Twoich 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Naukowo-Sensoryczny Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 4 „Biały Konik” na 

oś.Sikorskiego w Starym Koninie -  KBO”  
W ramach w/w zadania przewidziany jest zakup  wraz z montażem 9 szt. urządzeń 

edukacyjnych, tj; panel muzyczny 1 szt., ściana do pisania 1szt., tablica magnetyczna z 

kulodromem 1szt., eko- kuchnia 1 szt., koparka 1 szt., transporter piasku 1 szt. Naukowy Hex 1 
szt., film animowany 1 szt., koło młyńskie 1 szt. , 9 szt. tablic informacyjnych, 1 szt. tablica z 

regulaminem – na terenie Miasta Konina ul. Kryształowa 5 , działka nr 1675/129 obręb 

Przydziałki 

Podstawa prawna 

przetwarzania Twoich danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imię i nazwisko/nazwa, adres, numeru 

telefonu, nr faxu, adres a-mail ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze i wynika z Zarządzenia Nr 68/2018 Prezydenta Miasta Konina z 
dnia 24 maja 2018 roku w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót 

budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina oraz współfinansowanych z funduszy 
europejskich 

Okres przechowywania Twoich 

danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin Urząd Miejski  w Koninie w 

czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wynosi 5 lat.  

Odbiorcy Twoich danych 

osobowych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą), 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 

Nie przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO 

Prawo wniesienia skargi 
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

XII Załączniki do publicznego konkursu ofert: 

1.Formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik nr 1. 

2.Mapa terenu – Załącznik nr 2. 

3. Poglądowe zdjęcia wizualizujące przedmiot publicznego konkursu ofert -  Załącznik nr 3. 

 

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2,  62 – 500 Konin, pok. 210 w 

godzinach 8:00 – 15:00, (sprawę prowadzi Klaudia Krzyżak tel. (063) 240 – 11 – 44, e-mail: 

klaudia.krzyzak@konin.um.gov.pl) 
Kierownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej 

/-/ Rafał Oblizajek 

mailto:klaudia.krzyzak@konin.um.gov.pl

