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Przemyśl, 11.03.2021 r.   

  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE -  ROZEZNANIE RYNKU   

     

dotyczące dostawy materiałów do terapii zajęciowej 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  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.08.03.00-18-0070/18, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 

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

terapii zajęciowej 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 materiałów do terapii zajęciowej na potrzeby realizacji Projektu 

pt. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze”.  

 

3. Wspólny słownik zamówień:  

CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

CPV: 39298900-6 Różne wyroby dekoracyjne 

CPV: 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 

  

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

 

http://www.przemysl.caritas.pl/
http://www.przemysl.caritas.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-wyroby-dekoracyjne-4880
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/farby-lakiery-i-mastyksy-6304
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5. Zamawiający poszukuje dostawcy/dostawców następujących materiałów do terapii 

zajęciowej: 

 

Część I - Materiały do terapii zajęciowej – artykuły papiernicze 

1   Papier wizytówkowy ilość : 5 op. 

-  format  A4, 
-  kolory: biały,  
-  nadrukowany wzór mieniący się pod światło,  
-  opakowanie min. 20 arkuszy A4  
-  forma bloku, 

2  KLEJ BIUROWY W SZTYFCIE 20G ilość: 30 szt. 

- min. 20g, 

3  KLEJ MAGIK 45G ilość: 35szt. 

- min.45g, 

4  Ozdoby drewniane ptaszki, baranki ,serca, pisanki ilość:40szt. 

- wymiary: od 3cm do 8cm,  
-serduszka wykonane są ze sklejki o grubości 0,3 cm, 
-grubość materiału: 3mm, 

5  Pianka kreatywna - Foamiran -  60x70 ilość: 9 szt. 

- rozmiar 60X70cm, 
- kolor: biały, zielony, różowy, 

6  Celofan ilość : 100 sztuk  

- format B4, 
- wykonany z folii polipropylenowej, 

7  Nożyczki nierdzewne 7" 17.5cm ilość:10szt. 

- długość: 17,5cm, 
- nożyczki precyzyjne, 

8  Scrapki ozdoba filcowa ilość 20szt.  

- Pisanki ażurowe: Wielkość motywu 6,5cm x 4,5cm, 
- kolory: pomarańczowy, żółty, fioletowy, zielony, biały, czerwony, brązowy, 
- ozdoby do scrapbookingu, 

9  Jajko na podstawce ozdoba wielkanocna ilość:10szt. 

-wymiary jajka: około  25 cm x 19 cm x 0,3 cm, 
-wykonane ze sklejki,  

10  Pędzle nylonowe(w zestawie 5szt.) ilość: 2 komplety 

- Komplet 5 pędzli nylonowych płaskich Niki4 w rozmaitych wymiarach, 

11  Klej silikonowy do pistoletu ilość: 4kg. 

-  duży (min.11mm), 

12 Jajka styropianowe 12cm- 10szt. 

 -jajka wykonane ze styropianu, 
-wielkość: 12cm, 

13 Małe jajka styropianowe 2,5 cm, ilość:60szt. 

- jajka nakrapiane, 
- wielkość 2,5 cm, 

14  Jajka styropianowe nakrapiane  2,5-4 cm ilość: 100szt. 

- jajka przepiórcze, 
- kolor żółty, 
- wielkość: 2,5 - 4cm, 

15 Jajka wielkanocne z brokatem pisanki 23 szt. 

-  jajka brokatowe,  
-  różne kolory,  
-  długość: od 3 do 7 cm,  
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16  Jajka kolorowe przepiórcze 3x4cm 24 szt. 

-jajka styropianowe nakrapiane w kolorowym miksie, 
-wymiary jednego jajka: 3X4 cm, 

17   Kółka styropianowe ilość:20szt. 

-w czterech rozmiarach: 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 

18  Haft krzyżykowy zestaw, kanwa + mulina ilość:3szt. 

- kanwa z nadrukiem "Podwórko", symbol 6025 w rozmiarze 24x30 cm, 
-  mulina „Ariadna” potrzebna do wyhaftowania obrazu, 

19 Zestaw igieł do wyszywania ilość:2 op. 

-zestaw igieł 12 sztuk w zestawie ze złotymi główkami, 
- igły tępo zakończone, 

20 Koraliki drewniane nielakierowane ilość: 50 szt. 

- średnica 18mm,  
- nielakierowane,  
- koraliki surowe drewniane, 

21 Drucik florystyczny ilość: 2 opak. 

-opakowanie jednokilogramowego drutu wyrobowego pociętego na 40cm odcinki, 
-kolor zielony, 

22 Galart drut jubilerski ilość: 2 szt. 

- średnica 0,4mm (+/-5%), 
- pozłacany, posrebrzany, 

23 Pudełko naturalnych kamieni szlachetnych 

- materiał – kamień szlachetny, 
- rozmiar kamienia: około 10 x 10 x 5 mm/ 0,39 x 0,39 x 0,20”, 
- otwór około 1 mm, 

Część II - Materiały do terapii zajęciowej – artykuły tekstylne i rękodzielnicze 
 

1  Pistolet na klej silikonowy ilość: 2 szt. 

-wydajność klejenia 20g/min, 
-średnica wkładu klejącego: 11mm, 
-masa: 0,35kg, 
-maksymalna długość wkładu klejącego:200mm, 

2  Wstążka atłasowa w kropeczki ilość: 10 szt. 

-rolka 20m, 
-kolory: łososiowy, seledynowy, kremowy, czarny, granatowy, srebrny, złoty,liliowy, 

3   Filcowe ozdoby jajka, zające ilość: 30 szt. 

- mix kolorów, 
- grubość każdej ozdoby około 0,8mm, 
- wymiary: 3cm, 2,5 cm, 2cm, 

4  Wstążka taśma jutowa wzmacniana 9,1m x 3,8cm  

-wstążka jutowa wzmacniana po bokach, 
-dzięki drucikowi łatwo się ją układa, 
-kolor zielony, 

5. Wstążka atłasowa ilość: 10 rolek 

 -1,5 do 2,5cm szerokości, 
-kolory: łososiowy, kremowy, seledynowy, granatowy, niebieski, zielony, wrzosowy, 

6. Stokrotki bukiecik ilość: 15 szt. 

 -kolor: biały, 
-wysokość całkowita: 20cm, 

7. Bukiet z 7 tulipanów ilość: 10 szt. 

 -wysokość 32cm, 
-wysokość główki 6 cm, 

8. Bratki żółte bukiet sztuczny ilość: 15szt. 
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 -wysokość całego bukietu: około 30cm, 
-w bukiecie jest 7 gałązek z kwiatami, na każdej gałązce 2 kwiaty i listki, 

-średnica główki bratka ok 7cm, 

-bukiet można rozdzielić na pojedyncze gałązki, 

9. Sizal sianko dekoracyjne ilość: 10 szt. 

 -waga jednego woreczka: około 50g, 
-kolory: perłowy (3szt.), naturalny (3szt.), biały(3szt.), oliwkowy(1szt.), 

10. Bazie gałązka stroik 12 szt. w bukiecie ilość: 5 szt. 

 -długość gałązki ok.31cm, 
-na jednej gałązce mieści się około 7 pojedynczych kotków, 

11. Krokusy bukiet sztuczny ilość: 10 szt. 

 -gałązki mają długość ok. 27cm, 
-kwiaty materiałowe, 
-kolor: ciemny fiolet, 
-bukiet składa się z 7 gałązek, 
-średnica kwiatka około 3cm, 
-średnica bukietu 24cm, 

12. Jajko przepiórcze pisanka 4cm ilość: 30 szt. 

 -kolor: biały, 
-materiał: plastik, 
-nietłukące, 
-jajka nakrapiane, 
-wymiary: 40 x 25mm, 

13. Bukiet sztuczny z różowych kwiatów ilość: 15 szt. 

 - kwiaty plastikowe, 
-wysokość bukietu około 27cm, 

14. Bukiet sztuczny z niebieskich kwiatów ilość: 15 sztuk. 

 -kwiaty plastikowe, 
-wysokość bukietu około 27cm, 

15. Plastry drewniane ilość: 20 szt. 

 -średnica: około 15-20cm 

16. Piórka dekoracyjne w pudełku 200 szt. w opakowaniu ilość: 6 opak. 

 -kolor: brzoskwiniowy, pudrowy róż, jasny żółty, wrzosowy, biały, jasno niebieski, 

17. Oset/ czosnek gałązka ilość: 10 szt. 

 -wysokość około 30cm, 
-sztuczne rośliny, 

18. Ptaszek z piórkami ilość: 20 szt. 

 -ptaszki na klamerkach, 
-długość z ogonkiem około 8-9cm, 
-ptaszki są styropianowe, ogon i skrzydełka z piórek, 

19. Sznurek bawełniany 5 mm, dł. 100m ilość: 8 szt. 

 -sznurek bawełniany 5mm z rdzeniem poliestrowym, 
-nadaje się tworzenia dywanów, koszy, 
-sznurek jest gruby, mięsisty, 

20. Szydełka anodowane ilość: 5 szt. 

 - wielkość:10 mm,50mm, 60mm, 70mm, 80mm. 

21. Kamienie otoczaki ilość: 3 kg 

 - kolor: biały, 
- gradacja: 4-9cm, 

22. Gąbka sucha do układania kwiatów ilość: 15 szt. 

 -gąbka florystyczna, 
-długość 23 cm, 
-szerokość 8 cm 

23. Gąbka mokra do układania kwiatów ilość: 15 szt. 

 -gąbka florystyczna, 
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-długość 22,5 cm, 
-szerokość 10,5 cm 

 Część III - Materiały do terapii zajęciowej – farby i lakiery 

1. Vikol klej ilość: 3 szt. 

 -1000ml pojemności, 

2. Farby akrylowe ilość: 10 szt. 

 -pojemność: 120 ml, 
-kolory: złoty, błękitny, czarny, szary, oliwkowy, biały, morelowy, wrzosowy, 

3. Farba w spray: ilość 3 szt.  

- kolory: złoty – 3 szt., 
- objętość: 400ml  

4. Farba w spray: ilość 3 szt. 

- kolory: srebrny – 3 szt., 
- objętość: 400ml  

5. Farba w spray: ilość 3 szt. 

- kolory: biały – 3 szt., 
- objętość: 400ml  

6. Farba w spray: ilość 3 szt. 

- kolory: metaliczna satynowa – 3 szt., 
- objętość: 400ml  

 
 

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 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.  

  

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.   
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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: 19 marca 2021 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. 

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.  
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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 Magdalena Litwin, kontakt: m.litwin@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 materiałów do terapii zajęciowej 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:  

− 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;   
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• 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   


