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Przemyśl, 18.06.2019 r.   

  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE -  ROZEZNANIE RYNKU   

     

dotyczące dostawy wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Przychojcu 

 na potrzeby realizacji 

Projektu  pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze” 

  

  

I. ZAMAWIAJĄCY:   

  

Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl  

tel. 16 676 90 60 fax: 16 676 90 61  

NIP: 7952073317  

REGON: 040038655  

Strona internetowa Zamawiającego: www.przemysl.caritas.pl  

  

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na 

zapytania Oferentów:  Hanna Kowal – Specjalista ds. rozliczeń finansowych  tel.: 507 261 075 e-mail: 

h.kowal@caritas.pl  

  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:   

   

W związku z realizacją Projektu pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”  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, nr 

wniosku o dofinansowanie: RPPK.08.03.0018-0070/18, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 

ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wyposażenie do 

Dziennego Domu Pomocy w Przychojcu na potrzeby realizacji ww.  Projektu, zgodnie 

z przedstawionym poniżej opisem zamówienia.  

 

Postępowanie niniejsze toczy się w trybie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi  w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

  

Sposób upublicznienia rozeznania rynku:   

• Strona internetowa Zamawiającego: www.przemysl.caritas.pl  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI:  

  

1. Rodzaj zamówienia: dostawa   

  

2. Przedmiot zamówienia: dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Przychojcu na 

potrzeby realizacji Projektu pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”.  

 

3. Wspólny słownik zamówień:  

CPV: 39290000-1: Wyposażenie różne 

CPV: 39710000-2: Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego  

CPV: 39220000-0: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe 

oraz artykuły cateringowe 

CPV: 39100000-3: Meble 

http://www.przemysl.caritas.pl/
http://www.przemysl.caritas.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-rozne-4845
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/elektryczny-sprzet-gospodarstwa-domowego-5013
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-kuchenny-artykuly-gospodarstwa-domowego-i-artykuly-domowe-oraz-artykuly-cateringowe-4759
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-4657
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CPV: 33196100-1: Sprzęt dla osób starszych 

  

4. Termin realizacji dostawy: do 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania 

 

5. Zamawiający poszukuje dostawcy/dostawców następującego wyposażenia: 

 

Część A: Wyposażenie do kuchni 

A.1 

Lodówka – zamrażarka- 1 szt. 

Parametry: 

• Wysokość min. 185 cm, 

• Szerokość min. 59.5 cm, 

• Głębokość min. 66.8 cm,  

• Klasa efektywności energetycznej min. A+, 

• Technologie No-Frost. 

• powłoka antybakteryjna,  

• półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”,  

• alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi,  

• alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury 

• oświetlenie ledowe 

• szybkie zamrażanie 

• szybkie chłodzenie 

• Pojemność użytkowa chłodziarki min. 215 litrów 

• Pojemność użytkowa zamrażarki min. 80 litrów 

 

A.2 

Zestaw sztućców- 2 komplety  

Parametry: 

• widelec stołowy-12 szt. 

• łyżka stołowa-12 szt. 

• łyżeczka do herbaty-12 szt. 

• widelczyk do ciasta-12 szt. 

• łyżka do podawania-2 szt. 

• widelec do mięs-2 szt. 

• łyżka wazowa-1 szt. 

• szczypce do cukru-1 szt. 

• łyżeczka do cukru-1 szt. 

• łyżka do sałatek-1 szt. 

• widelec do sałatek-1 szt. 

• łopatka do ciasta-1 szt. 

• łyżeczka do śmietanki-1 szt. 

• łyżka do sosów-1 szt. 

• możliwość mycia w zmywarce 

A.3 

Patelnia-  3 szt. 

Parametry: 

• górna średnica około 28 cm, 

• teflonowa, 

• spód przystosowany do indukcji 

 
A.4 

Waza na zupę- 2 szt. 

Parametry: 

• Kolor biały 

• pojemność min. 3,5 l 

• możliwość mycia w zmywarce 

• możliwość użycia w kuchence mikrofalowej 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-dla-osob-starszych-3020
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A.5 

Formy do pieczenia- 1 komplet  

Parametry: 

• 3 sztuki o średnicy średnica min. 24 cm. x 6,5 cm., 26 cm. x 6,5 cm. oraz 28 cm. x 6,5 cm,  

• wykonane ze stali węglowej 

• powłoka nieprzywierająca 

 

A.6 

Noże kuchenne- 1 komplet 

Parametry: 

• minimum 9 elementów w zestawie 

• ostrza krojące, ze stali  

• Różna długość ostrzy i przeznaczenie 

 

A.7 

Czajnik elektryczny 2 szt. 

Parametry: 

• Pojemność min. 1,7 litra 

• Element grzejny płaska grzałka płytowa 

• Moc około 2200 W 

• Wykonanie stal nierdzewna 

• Filtr antyosadowy  

• Obrotowa podstawa 

• Wskaźnik poziomu wody 

• Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody,  

• Bezpiecznik termiczny 

 
A.8 

Warnik- 1 szt. 

Parametry: 

•  Pojemność min.  8,8l,  

• Wymiary min. 300x295x450 mm, 

• wykończenie: stal szlachetna / czarne tworzywo, 

• Zakres temperatur: 30 °C do 110 °C,  

• Moc przyłączeniowa: 1000 W, 

• Zasilanie: 230V 

A.9 

Ekspres do kawy- 1 szt. 

Parametry: 

• Ciśnieniowy 

• Typ ekspresu Automatyczny 

• Moc [W] min. 1400 

• Ciśnienie [bar] min. 15 

• System wysokociśnieniowy 

• Bojler ze stali nierdzewnej,  

• Oddzielny pojemnik na mleko,  

• Pojemnik na kawę mieloną,  

• Pojemnik na kawę ziarnistą  

• Regulacja wysokości dozownika,  

• Wyjmowana taca ociekowa,  

• Wyjmowany blok zaparzający,  

• Wyjmowany pojemnik na fusy po kawie,  

• Wyjmowany pojemnik na mleko,  

• Wyjmowany zbiornik na wodę 

• Automatyczne czyszczenie układu spieniania mleka,  

• Automatyczne parzenie kawy – możliwość zaprogramowania różnych wielkości filiżanek, 

• Automatyczne płukanie i usuwanie kamienia,  

• Automatyczne płukanie przy każdorazowym włączeniu/wyłączeniu,  

• Automatyczne wyłączanie,  

• Automatyczny program odkamieniania,  
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• Funkcja oszczędzania energii,  

• Program czyszczenia i odkamieniania,  

• Programator twardości wody,  

• Programowanie ilości mleka,  

• Programowanie ilości wody, mocy kawy oraz temperatury zaparzenia,  

• Sterowanie  Elektroniczne 

• Regulacja mocy kawy  

• Automatyczne przygotowywanie kaw Caffe Latte, Cappuccino, Espresso 

• Wysokość ok. 34.8 cm  

• Szerokość ok. 23.8 cm 

• Głębokość ok. 42.9 cm 

• Wskaźnik poziomu wody  

• Elektroniczny wskaźnik braku wody,  

• Pojemność zbiornika na kawę [g] min. 250 

  

Część B: Zakup wyposażenia do pokoju opiekuńczego 

B.1 

Ciśnieniomierz z EKG- 1 szt.  

Parametry: 

• Typ ciśnieniomierza naramienny 

• Automatyczne pompowanie 

• Pomiar pulsu 

• Pamięć pomiarów 

• Zapamiętywanie daty i czasu pomiaru 

• Sposób pomiaru Oscylometryczny 

 

B.2 

Waga osobowa ze wzrostomierzem- 1 szt. 

Parametry 

• Nośność co najmniej 200 kg 

• Obciążenie maksymalne min. 200kg, 

• Obciążenie minimalne 2kg, 

• Zakres tarowania min. 200kg, 

• Dokładność odczytu 20g / 100g, 

• Czas stabilizacji wskazań 1-2s 

 
B.3 

Biurko z kontenerkiem, szufladami i z wysuwaną półką- 1 szt. 

Parametry: 

• Wymiary min. 75x160x90 cm 

• Co najmniej 3 szuflady 

• Wysuwana półka pod blatem 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym 
samym kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

 
B.4 

Krzesło biurowe- 2 szt. 

Parametry: 

• Wysokość całkowita fotela w przedziale 108-122 cm 

• Wysokość siedziska fotela w przedziale 42-56 cm 

• Szerokość siedziska fotela w przedziale 61 cm 

• Głębokość siedziska fotela min. 63 cm 

 
 

B.5 

Szafka/witryna- 1 szt. 

Parametry: 

• wymiary min. 59x43x179 cm. 

• witryna zamykana z trzema półkami 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 
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B.6 

Kozetka lekarska ze stołem rehabilitacyjnym- 1 szt. 

Parametry: 

• co najmniej 10-cio stopniowy panel  pozycjonujący 

• maksymalne obciążenie co najmniej 200 kg 

• długość min. 199 cm, szerokość min. 66, wysokość min. 64 

 

Część C: Zakup wyposażenia do pokoju rehabilitacyjnego  

C.1 

Rowerek magnetyczny ilość: 1 sztuka 

Parametry: 

• Opór : magnetyczny 

• Regulacja obciążenia ok. 8 poziomów 

• Waga koła zamachowego min. 6 kg 

• Maksymalna waga użytkownika co najmniej 120 kg 

• Możliwość pomiaru pulsu 

 

C.2 

Orbitrek magnetyczny ilość: 1 sztuka 

Parametry: 

• System oporu : magnetyczny 

• Regulacja obciążenia min. 30 stopni 

• Koło zamachowe min. 9 kg 

• Pomiar pulsu 

• Maksymalne obciążenie min. 120 kg 

 
C.3 

Drabinka gimnastyczna ilość: 1 sztuka 

Parametry: 

• Min. 229 cm wysokości  

• Min. 89 cm szerokości 

• Materiał : drewno 

 

Część D: Wyposażenie do kuchni 

D.1 

Stolik kawowy- 1 szt. 

Parametry: 

• Wym. min.  szerokość  120 cm, wysokość  min. 55 cm,  głębokość min. 60 cm 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

• Stolik kawowy powinien być kompatybilny z fotelem wypoczynkowym 

 

D.2 

Fotel wypoczynkowy- 8 szt.  

Parametry: 

• Wym. min. wysokość  101 cm, szerokość min.  64 cm, głębokość  min. 83 cm 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

• Fotel wypoczynkowy powinien być kompatybilny ze stolikiem kawowym 

D.3 

Mobilny stojak z półkami i uchwytem do telewizora ilość: 1 sztuka 

Parametry: 

• Możliwość montażu Icd  

• Możliwość montażu plazma 32” 65” 

 
D.4 

Stół i 8 krzeseł ilość: 1 komplet 

Parametry: 

• Wysokość stołu min.76 cm, długość min.140 cm, głębokość min. 80 cm,  

• wysokość krzesła min.82 cm długość min. 54,5 cm głębokość min. 42,5 cm 
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• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

 
 

D.5 

Regał biurkowy- 3 szt.  

Parametry: 

• Wym. min. wysokość 218 cm, szerokość 80 cm, głębokość 36 cm 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

 

D.6 

Biała magnetyczna tablica do pisania 2 szt. 

Parametry: 

• Wym. min. 90 cm x 60 cm 

• Aluminiowa rama, wykończona popielatymi narożnikami 

 

D.7 

Biurko- 2 szt. 

Parametry: 

• Wym. min. 120 cm x 60 cm x 75 cm 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

 

 
D.8 

Krzesło biurowe- 2 szt. 

Parametry: 

• kolor czarny 

• regulacja wysokości  

• obrotowe kółka 

D.9 

Tapczan jednoosobowy- 2 szt. 

• Wym. min. szerokość 194 cm, wysokość 63 cm, głębokość 90 cm 

• Tapczan jednoosobowy powinien być z tej samej kolekcji i w tym samym kolorze co fotel 
wypoczynkowy 

D.10 

Maszyna do szycia- 1 szt. 

Parametry: 

• Możliwość zastosowania podwójnej igły 

• Możliwość szycia wstecz 

D.11 

Lampa stojąca- 2 szt. 

Parametry: 

• materiał konstrukcji: metal malowany proszkowo, 

• materiał abażuru: pcv+materiał, 

• wys.: min. 150 cm, szer. W przedziale : 35 - 60 cm.  

D.12 

Lampa stojąca z dwoma żarówkami- 2 szt. 

Parametry: 

• materiał konstrukcji: metal malowany proszkowo, 

• wysokość: min. 150 cm. 

D.13 

Szafa dwudrzwiowa półkowa z szufladami- 3 szt. 

Parametry: 

• Wym. min. wysokość 182 cm, szerokość 80 cm, głębokość 57 cm 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

D.14 

Gry planszowe- 10 szt.  

Specyfikacja 

• Typ DOBLE lub analogiczna 
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• Typ PRL lub analogiczna 

• Typ SCRABBLE lub analogiczna 

• Typ MONOPOLY lub analogiczna 

• Typ DYLEMATY lub analogiczna 

• Typ MILONERZY I BANKRUCI lub analogiczna 

• Typ POSTAW NA MILION lub analogiczna 

• Typ 5 SEKUND lub analogiczna 

• Typ MILIONERZY lub analogiczna  

• Typ PYTAKI lub analogiczna 

D.15 

Kijki do nordicwalking- 6 kompletów 

• długość min.  85-135 cm 

• materiał wykonania : aluminium 

 

Część E: Wyposażenie do pomieszczeń gospodarczych, socjalnych, sanitarnych i ogólnych 

E.1 

Szafka szatniowa- 5 szt. 

Parametry: 

• Wym. min. wysokość 180 cm, szerokość  60 cm, głębokość  50 cm 

• 4 komory 

• Zamki w drzwiach 

 

E.2 

Kosze na śmieci-  13 szt. 

Parametry: 

• Pojemność min. 50l,  

• Materiał : tworzywo sztuczne 

E.3 

Wycieraczka podłogowa- 3 szt. 

Parametry: 

• Wym. min. 85x60 cm 

• Całkowita wysokość wycieraczki 13 mm 

 
E.4 

Wieszak na ubrania z półkami na buty- 6 szt.  

Parametry: 

• Wym. min. 67x30x185 cm 

• Wszystkie meble proponowane do wykonania zamówienia powinny być w tym samym 
kolorze i odcieniu oraz pasować do siebie wizualnie 

 
 

E.5 

Odkurzacz- 1 szt. 

Parametry: 

• Funkcja pracy na mokro 

• Pojemność pojemnika co najmniej 10l 

• Możliwość  prania 

 

E.6 

Zestaw do sprzątania- 1 szt.  

Parametry: 

• 2 wiadra co najmniej 17 l 

• Obecna wyciskarka mopów 

• Obecny mop płaski o szerokości co najmniej 40 cm 

• Obecny  wózek sprzątający 

 

E.7 

Zmiotki i szufelki- 1 szt. 

Parametry: 

• miotła i szufelka z drążkami 

 
E.8 

Pralka- 1 szt. 

Parametry: 

• Załadunek od przodu 



  

 

Projekt „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze” 

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

 

St
ro

n
a8

 

• Wym. min. 66.5 x 60 x 85 

• Pojemność  co najmniej 13 kg 

• Maks. Obroty wir. min. : 1400 obr./min 

• Klasa energetyczna A +++ 

• Możliwość funkcji parowych 

• Elektroniczny wyświetlacz 

• Możliwość opóźnienia startu pracy 

E.9 

Składany kosz na brudną bieliznę- 2 szt. 

Parametry: 

• Pojemność co najmniej 135 l 

• Wym. min. wysokość 60 cm, szerokość 62 cm, głębokość 37 cm 

E.10 

Suszarka pokojowa- 1 szt.  

Parametry: 

• - materiał wykonania : metal 

• powierzchnia suszenia co najmniej 20 m2 

E.11 

Żelazko ze stacją parową- 1 szt.  

Parametry: 

• Rodzaj stopy : ceramiczna 

• Pojemność zbiornika na wodę co najmniej 1200 ml 

• Możliwość prasowania w pionie 

• Moc co najmniej 2200 W 

• Manualny regulator temperatury 

E.12 

Deska do prasowania- 1 szt.  

Parametry:  

• Wym. ok. 45x12x160 cm 

• Wysokość ok. 70-96 cm  

E.13 

Lustro łazienkowe- 4 szt. 

Parametry:  

• Wym. min. wysokość 80 cm, szerokość 55 cm 

• Możliwość powieszenia na ścianie 

E.14 

Dozownik do mydła- 4 szt.  

Parametry: 

• pojemność  min. 800 ml 

• Materiał obudowy : stal nierdzewna 

• wym. min. wysokość 20 cm, min. szerokość 10 cm, min. głębokość  10 cm 

• Możliwość powieszenia na ścianie 

E.15 

Dozownik na płyn do dezynfekcji rąk- 4 szt. 

Parametry: 

• pojemność ok. 500 ml 

• Wym.  min.  wysokość  31 cm, szerokość  min. 12 cm, głębokość  min. 20,5 cm 

• Możliwość powieszenia na ścianie 

E.16 

Dozownik na papierowe ręczniki- 8 szt. 

Parametry: 

• Materiał : stal nierdzewna 

• Wym. min. wysokość 20,5 cm, szerokość  min. 26 cm, głębokość min. 12 cm 

• Możliwość powieszenia na ścianie 

E.17 Szczotki wc do sanitariatów- 4 szt. 
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Parametry: 

• Wym. min. wysokość 36 cm, przekrój 8,5 cm 

• Materiał: stal nierdzewna 

 

Część F: Zakup grilla ogrodowego i ławek  

F.1 

Grill ogrodowy- 1 szt. 

Parametry: 

• Co najmniej 3 ruszty 

• Materiał wykonania rusztu : stal chromowana 

• Obecna pokrywa 

• Możliwość regulacji rusztu 

F.2 

 

Ławki ogrodowe- 2 szt. 

Parametry: 

• Długość co najmniej 200 cm 

• Oparcie 

 

Część G: Zakup rolet dzień/ noc  

G.1 

Rolety do okien dzień/noc- 16 kompletów  

Parametry: 

• 136 cm x 40 cm – 2 komplety (po 2 sztuki) 

• 133 cm x 34 cm – 5 komplety (po 2 sztuki) 

• 130 cm x 56 cm – 3 komplety (po 2 sztuki) 

• 155 cm x 55 cm – 3 komplety (po 2 sztuki) 

• 82 cm x 38 cm – 1 komplet (po 1 sztuce) 

• 130 cm x 67 cm – 1 komplet (po 1 sztuce) 

• 105 cm x 140 cm - 1 komplet (po 1 sztuce) 

 

6. Ofertę należy złożyć wskazując cenę jednostkową.  
 

7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z zamówieniem. 

  

8. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Dzienny Dom Pomocy w Przychojcu: 

Przychojec 159a, 37-300 Leżajsk.   

  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

 

10. Każdy z Oferentów może złożyć wyłącznie jedną ofertę obejmującą jedną, dwie lub więcej części 

zamówienia.  

  

11. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu dostawy. 

Forma płatności: przelew co najmniej 14 dni od daty otrzymania faktury.   

 

12. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania przedmiotu zamówienia pod kątem 

legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę.  

 

13. Dodatkowo informujemy, iż Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych 

działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do 

umożliwienia Zamawiającemu oraz Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie i innym 

upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach 

Projektu, w tym dokumentów finansowych.  
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IV. WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA 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. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia całkowitej ceny brutto 

za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawierającej cenę brutto. 

 
4. 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). 

 
5. Kwoty wskazane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i obliczone do dwóch miejsc 

po przecinku. 

 
6. 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. 

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

 

8. Okres związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.    

  

9. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z niniejszym zapytaniem. Oferentowi  z tego tytułu nie 

przysługują żadne roszczenia.  

  

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

  

1. Miejsce składania ofert:   

  

Ofertę wraz załącznikami należy złożyć:   

a) osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:  

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

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.  

b) pocztą elektroniczną w formie scanu formularza oferty w ramach rozeznania rynku wraz 

z załącznikami zawierającego oryginalny podpis Oferenta na adres: h.kowal@caritas.pl   

  

2. Termin składania ofert upływa dnia: 25 czerwca 2019 r. o godz. 23:59:59. Oferty złożone po 

tym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu 

oferty do Biura Caritas Archidiecezji Przemyskiej (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla 

pocztowego)/data i godzina wpływu wiadomości email zawierającej ofertę.  

    

VI. SPOSÓB OCENY OFERT:    

  

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego w ramach procedury rozeznania rynku.   

2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje 

procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego. 
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3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do:  

• skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

ofert,  

• odpowiedzi tylko na wybraną ofertę,  

• ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,  

• negocjacji warunków realizacji zamówienia.  

  

Brak informacji ze strony Zamawiającego po upływie terminu związania ofertą Oferent winien 

traktować jako brak akceptacji po stronie Zamawiającego dla warunków przedstawionych w jego 

ofercie, a więc brak akceptacji złożonej oferty.  

   

VII. INFORMACJE DODATKOWE Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO 

W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM PROWADZONYM W TRYBIE ROZEZNANIA 

RYNKU.   

  

Zgodnie z art. 13 i art. 14 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.119.1 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”) informujemy, 

że:   

  

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 

1, 37-700 Przemyśl (dane kontaktowe: Telefon: 16 676 90 60, Fax:16 676 90 61, Adres e-mail: 

przemysl@caritas.pl, adres strony internetowej: www.przemysl.caritas.pl);  

  

• inspektorem ochrony danych osobowych w Caritas Archidiecezji Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 37-

700 Przemyśl jest Jarosław Stasieczek, kontakt: j.stasieczek@caritas.pl;  

  

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu 

związanym z prowadzonym postepowaniem w trybie rozeznania rynku z dnia 24 maja 2019 r. 

dostawy wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy w Przychojcu na potrzeby realizacji Projektu 

pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”, 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, nr wniosku 

o dofinansowanie RPPK.08.03.00-18-0070/18; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja rozeznania rynku;  

  

• Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, 

trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej  z realizacją Projektu (wniosek 

o dofinansowanie nr RPPK.08.03.00-18-0070/18, Projekt pt. „Kompleksowe wsparcie 

opiekuńcze”);  

  

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane;  

  

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem, związanym z udziałem w procedurze rozeznania rynku;   

  

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

  

• posiada Pani/Pan:  
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,   

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,   

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO,   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

  

• nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,   

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,   

− 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.   

  

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:  

  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w ramach rozeznania rynku (wzór).   

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO (wzór).   

  

 

 

Dyrektor   

Caritas Archidiecezji Przemyskiej  

               Ks. Artur Janiec   


