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Przemyśl, 27 czerwiec 2018 roku 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 5 

dostawa drobnego sprzętu pielęgnacyjnego i higienicznego  

w ramach realizacji projektu pn. „Pomocna dłoń” 

 
 
I. Zamawiający:  

 
CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ 
ul. Kapitulna 1 
37-700 Przemyśl  
tel. (16) 676-90-60 
fax: (16) 676-90-61 
e-mail: przemysl@caritas.pl  
NIP 7952073317 
REGON 040038655 
Strona internetowa Zamawiającego  www.przemysl.caritas.pl  

  

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi 
na zapytania Wykonawców:    
Hanna Kowal (Kierownik projektu)  
e-mail: hannakowal@o2.pl  
tel.:  507 261 075  
 
II. Postanowienia ogólne:   

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty 
na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu pielęgnacyjnego i higienicznego w ramach realizacji 
projektu pn. „Pomocna dłoń”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. 
Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPK.08.03.00-18-0044/17-00 
 

Wybór Wykonawcy odbywa się zgodnie z zasadą rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

  

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: na stronie internetowej Zamawiającego 
http://przemysl.caritas.pl/ 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz 
unieważnienia postępowania ofertowego.   

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.  

2. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywny zakup drobnego sprzętu pielęgnacyjnego 
i higienicznego” dla Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizującej projekt pn. „Pomocna 
dłoń”.  

Wspólny słownik zamówień: CPV 
Kod CPV 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf
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3. Dostawa drobnego sprzętu pielęgnacyjnego i higienicznego w okresie od podpisania umowy 
do 28.02.2020 r.  w formie sukcesywnych dostaw na podstawie miesięcznego 
zapotrzebowania. 

4. Szacunkowe zapotrzebowanie  na drobny sprzęt pielęgnacyjny i higieniczny w przewidzianym 
okresie realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: 

 

 
Zapotrzebowanie na sprzęt pielęgnacyjny i higieniczny: 
 

 
1 

 
Pampersy rozmiar M – 60 opakowań 
 

Parametry: 
– rozmiar M 
– min. 30 szt. w opakowaniu 
– oddychające  
– podwójny system dopasowania, dający poczucie maksymalnej wygody i 

bezpieczeństwa: 
– elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części 
– dwie pary elastycznych rzepów 
– minimum podwójny wkład chłonny  
– wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. 
– bez lateksu  
– testowane dermatologicznie  

 

 
2 

 
Pampersy rozmiar L- 200 opakowań 
 

Parametry: 
– rozmiar L 
– min. 30 szt. w opakowaniu 
– oddychające  
– podwójny system dopasowania, dający poczucie maksymalnej wygody i 

bezpieczeństwa: 
– elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części 
– dwie pary elastycznych rzepów 
– minimum podwójny wkład chłonny  
– wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. 
– bez lateksu  
– testowane dermatologicznie  

 

3  
Pampersy rozmiar XL- 20 opakowań 
 

Parametry: 
– rozmiar XL 
– min. 30 szt. w opakowaniu 
– oddychające  
– podwójny system dopasowania, dający poczucie maksymalnej wygody i 

bezpieczeństwa: 
– elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części 
– dwie pary elastycznych rzepów 
– minimum podwójny wkład chłonny  
– wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. 
– bez lateksu  
– testowane dermatologicznie  
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4  
Pielucho-majtki rozmiar M – 60 opakowań 
 

Parametry: 
– rozmiar M 
– min. 30 szt. w opakowaniu 
– zakładane jak zwykła bielizna, 
– elastyczne na całym obwodzie, 
– rozrywane szwy boczne, ułatwiające ściąganie zużytego wyrobu 
– minimum podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność  
– wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. 
– napis „Front” na przedzie wyrobu, ułatwiający zakładanie. 
– dyskretne i higieniczne wyrzucenie zużytego produktu, dzięki specjalnej tasiemce 

umieszczonej w tylnej części majtek chłonnych. 
– oddychające 
– bez lateksu 
– testowane dermatologicznie 

 

5  
Pielucho-majtki rozmiar L – 80 opakowań 
 

Parametry: 
– rozmiar L 
– min. 30 szt. w opakowaniu 
– zakładane jak zwykła bielizna, 
– elastyczne na całym obwodzie, 
– rozrywane szwy boczne, ułatwiające ściąganie zużytego wyrobu 
– minimum podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność  
– wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. 
– napis „Front” na przedzie wyrobu, ułatwiający zakładanie. 
– dyskretne i higieniczne wyrzucenie zużytego produktu, dzięki specjalnej tasiemce 

umieszczonej w tylnej części majtek chłonnych. 
– oddychające 
– bez lateksu 
– testowane dermatologicznie 

 

6  
Pielucho-majtki rozmiar XL- 20 opakowań 
 

Parametry: 
– rozmiar XL 
– min. 30 szt. w opakowaniu 
– zakładane jak zwykła bielizna, 
– elastyczne na całym obwodzie, 
– rozrywane szwy boczne, ułatwiające ściąganie zużytego wyrobu 
– minimum podwójny wkład chłonny zwiększający chłonność  
– wewnętrzne falbanki boczne, zapobiegające wyciekom. 
– napis „Front” na przedzie wyrobu, ułatwiający zakładanie. 
– dyskretne i higieniczne wyrzucenie zużytego produktu, dzięki specjalnej tasiemce 

umieszczonej w tylnej części majtek chłonnych. 
– oddychające 
– bez lateksu 
– testowane dermatologicznie 

 

7  
Pielucho-majtki rozmiar XXL- 120 opakowań po 10 szt.  
 

Parametry: 
– rozmiar XXL 



 

 
Projekt „Pomocna dłoń” 

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

 

St
ro

n
a4

 

– min. 10 szt. w opakowaniu 
– zakładane jak zwykła bielizna, 
– oddychające 
– testowane dermatologicznie 

 

8  
Rękawiczki nitrylowe- 620 opakowań 
 

Parametry: 
– min. 100 szt. w opakowaniu 
– wykonane z kauczuku butadienowo-nitrylowego (NBR) – syntetyczne 
– nie zawierają pudru 
– pasują na obie dłonie 
– teksturowane końcówki palców  
– zgodne z następującymi normami i standardami: Wyprodukowane wg ISO 13485, 

EN420;2003, EN 455-1;2000, EN 455-2:2009+A2;2013, EN455-3;2006, EN455-
4;2009 

– różne rozmiary 
 

9  
Płyn do dezynfekcji (wkład)- 300 szt.  
 

Parametry: 
– opakowanie zawierające min. 1l płynu 
– alkoholowo-wodny 
– tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania 
– posiadający szerokie spektrum biobójcze  
– zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy - inaktywuje wirusa Polio w 30 sekund 
– wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące 
– hipoalergiczny - odczyn zbliżony do pH skóry 
– zawiera bisabolol 

 

10  
Płyn do dezynfekcji z dozownikiem- 31 szt.  
 

Parametry: 
– min. 500 ml w opakowaniu 
– z dozownikiem 
– alkoholowo-wodny 
– tiksotropowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania 
– posiadający szerokie spektrum biobójcze  
– zwalcza bakterie, prątki, grzyby i wirusy - inaktywuje wirusa Polio w 30 sekund 
– wykazuje natychmiastowe i przedłużone działanie dezynfekujące 
– hipoalergiczny - odczyn zbliżony do pH skóry 
– zawiera bisabolol  

 

11  
Krem na oparzenia, odleżyny – 40 szt. 
 

Parametry: 
– opakowanie min. 400 g 
– do pielęgnacji skóry podrażnionej, z odparzeniami, odleżynami, otarciami oraz na 

pieluszkowe odparzenia skóry, 
– odpowiedni dla każdego wieku i dla każdego rodzaju skóry 
– hipoalergiczny 
– wspomaga regenerację skóry,  
– działa łagodząco i ochronnie.  
– chroni i łagodzi zaczerwienioną i wrażliwą skórę 

 



 

 
Projekt „Pomocna dłoń” 

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

 

St
ro

n
a5

 

12  
Oliwka do masażu- 80 szt. 
 

Parametry: 
– naturalna oliwka do masażu z olejem z oliwek  
– oliwka polecana do pielęgnacji i masażu każdego rodzaju skóry, również 

w gabinetach kosmetycznych i fizjoterapeutycznych 
– idealna dla skóry suchej i bardzo suchej 
– delikatny, neutralny zapach 
– nie zawiera konserwantów i barwników 
– delikatnie natłuszcza naskórek 
– wyraźnie zmiękcza i odżywia skórę 
– poprawia jej sprężystość i elastyczność 

 

13  
Chusteczki nawilżane - 600 opakowań 
 

Parametry: 
– min. 72 szt. w opakowaniu 
– chusteczki przeznaczone do skóry normalnej  
– zawierają olejek migdałowy, a także witaminę E ,  
– delikatny zapach 
– hipoalergiczne,  
– testowane dermatologicznie,  
– pozbawione alkoholu, PEG-ów i parabenów. 

 

14  
Podkłady płócienne – 30 sztuk 
 

 Parametry: 
– Skład: 82% bawełna, 18% poliester.   
– rozmiar min. 90 x 140 cm 
– Tkanina odporna na pranie w pralkach automatycznych do 70 stopni Celsjusza, 
– certyfikat Oeko Tex Standart 100. 
– Elastyczna membrana paroprzepuszczalna 100% poliuretan 

 

15  
Podkłady higieniczne – 60 opakowań 
 

 Parametry: 
– min. 30 szt. w opakowaniu 
– rozmiar min. 90 x 60 cm 
– włóknina zewnętrzna, 
– wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej, 
– folia zewnętrzna, 
– antypoślizgowa warstwa zewnętrzna, 

 

 
5. Podane powyżej ilości są szacunkowe i stanowią górną granicę, do jakiej Zamawiający będzie 

dokonywał zakupu drobnego sprzętu pielęgnacyjnego i higienicznego. Ilości te mogą ulec 
pomniejszeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek 
roszczeń ze strony wykonawcy. 

6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 

7. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur z termin płatności min. 7 dni. Termin będzie 
liczony od daty wystawienia faktury VAT. 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/realizacji umowy: do 28.02.2020 r.  lub do 
wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji sukcesywnych dostaw sprzętu pielęgnacyjnego 
i higienicznego na podstawie comiesięcznych zamówień w terminie 14 dni od daty złożenia 
zamówienia.  

10. Sprzęty dostarczane będą do siedziby Zamawiającego tj. ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl. 
Wszelkie koszty wynikające z dostaw są po stronie Wykonawcy. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 
Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

12. Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą wzoru umowy Wykonawcy na 
sukcesywną dostawę sprzętu higienicznego i pielęgnacyjnego. 

 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 
 
 
O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi: 
 

a) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunku braku powiązań osobowych lub 
kapitałowych z Zamawiającym według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy 
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, według wzoru załączonego do niniejszego 
zapytania ofertowego.  
 
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub 
niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.  
 
 
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego, należy dołączyć:  

− Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;  

− Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.  
 

W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać 
przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 
faktycznym. 
 
 
V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:  

 
– Cena: 100 % 

 
VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
 
 
najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę / cena badanej oferty brutto za dostawę x 100 
punktów 
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Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta wynosi: 100 punktów.   
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. Punkty 
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć 
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała 
kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 
VII. Opis sposobu przygotowania oferty:   

  

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej lub elektronicznie, na wzorze/szablonie 
załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. 
Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.   

2. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. 

3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę brutto. 
5. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie                       

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym między innymi takie jak: opłaty celne 
i podatkowe, VAT (naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie). 

6. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc 
po przecinku. 

7. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub 
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny 
lub podpisany pieczęcią imienną. 

8. Złożona oferta która nie zawiera wymaganych rodzajów sprzętu pielęgnacyjnego 
i higienicznego zostanie odrzucona. 

9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

VIII. Tryb przekazania oferty:   
  

Oferta powinna być przekazana:  

a) pocztą elektroniczną w formie scanu zawierającego oryginalny podpis Wykonawcy 
na adres: hannakowal@o2.pl lub  

b) faxem na numer: (16) 676-90-61 lub 

c) osobiście do siedziby Zamawiającego ul. Kapitula 1, 37-700 Przemyśl  

 

IX. Termin składania ofert:  
 

Oferty należy składać do dnia 04.07.2018 r. do godziny 23:59:59. Wpływ oferty do 
Zamawiającego musi nastąpić przed powyższą datą i godziną  
Pozostałe informacje dotyczące składania ofert są dostępne w Biurze projektu w Przemyślu 
(ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl) lub pod numerem telefonu: 507 261 075. Osobą 
odpowiedzialną za udzielanie informacji jest Hanna Kowal; e-mail: hannakowal@o2.pl  

  

X. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.  
 
XI. Sposób oceny ofert:   
  

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 
zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek 
z wymogów formalnych określonych w punkcie IV i VIII, zostanie odrzucona (za wyjątkiem 
powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, których 
wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu).   



 

 
Projekt „Pomocna dłoń” 

 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

 

St
ro

n
a8

 

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 
procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego.   

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny.  

4. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania.   
 
 
XII.  Informacja na temat zakresu wykluczenia 

 
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym.  
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, 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, 

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. 

 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału  w postępowaniu ofertowym. 
  
XIII. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;  

b) zmiany terminu płatności;  

c) zmiany terminu realizacji umowy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą 

być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, 
pod rygorem nieważności. 

 
         
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy – wzór.  
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.  

 

 

   Dyrektor   

 Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

   Ks. Artur Janiec   


