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Przemyśl, 12.11.2019 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.08.03.0018-0070/18, 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  Blok techniczny biały ilość : 10 szt. 

- format  A3  

- min. 20 kartek  

- forma bloku  

2  Blok techniczny biały ilość : 10 szt. 

- format A4  

- min. 20 kartek  

- forma bloku  

3  Blok kolorowy wycinanka RES ilość: 10 szt. 

- format A4 

- min. 8 kartek  

- forma bloku 

4  Klej biurowy w sztyfcie ilość : 100 sztuk 

-min 22g 

5  Klej magik ilość: 60szt 

-min 45g 

6  Szary papier pakowany: ilość 50 sztuk  

- format  A2 ilość : 20 sztuk  

- format  A4 ilość : 20 sztuk  

- format B2 ilość: 10 sztuk 

7  Cylafon ilość : 100 sztuk  

- format A2  

8  Krepina ilość: 20 sztuk  

- różowa ilość : 3 sztuki  

- czerwona ilość : 3 sztuki  

- bordowa ilość : 3 sztuki  

- żółta ilość : 2 sztuki  

- zielona ilość : 3 sztuki   

- oliwkowa ilość : 3 sztuki   

- niebieska ilość : 3 sztuki  

9  Bibuła ilość : 30 sztuk  

- różne kolory  

- wymiary min. 50 cm x 200 cm  

10  Zestaw do bigowania ilość : 1szt 

- tablicę do bigowania. 

- dwufunkcyjny dziurkacz narożnikowy. 

- narzędzie do bigowania, wygładzania i wytłaczania  

- wymiary: 21,5 cm x 16 cm 

11  Laminator do dokumentów A4 + zapas foli 300 szt. 

-  laminuje na gorąco i na zimno 

- maksymalna grubość folii do laminowania: 125 mic. 

- szczelina wejściowa 230 mm 

- dwie rolki grzejne 

- bardzo szybki: prędkość laminowania: 400 mm/min 

12 Klej do pistoletu na gorąco - 4 kg 
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 - 11 x 300 mm 

13 Klej do pistoletu na gorąco – 2 kg 

- 7 - 8 mm x 300 mm 

14  Stożek styropianowy choinka ilość: 10  szt. 

- Stożek o wysokości 30cm.  

- Średnica podstawy wynosi 30cm 

15  Pistolet na klej ilość : 2 szt. 

-Trwała i wydajna grzałka o mocy 200W 

-Wydajność klejenia: 20 g/min 

-Ø wkładu klejącego: 11 x 45 

-Wkład klejący, długość min.: 200 mm 

-Temperatura klejenia: 200 °C 

16  SCRAPKI ozdoba papierowa ilość : 40 szt. 

-bombka ażurowa Świąteczna - 

-wymiar 7,5cm /10cm. 

-kolor czerwony, niebieski ,piaskowy, szary 

17   SCRAPKI ozdobna papierowa ilość : 40 szt. 

- śnieżynki, płatki śniegu 

- rozmiary śnieżynek:  1,9cm; 2,2cm; 2,6cm; 3cm; 3,6cm; 4,1cm 

18  Ozdoby drewniane ilość : 50 szt. 

-wykonane z jasnego drewna (sklejka brzozowa 3 mm) 

-wielkość: min. 7cm , śnieżynka, gwiazdka, dzwonek 

19 Taśma dwustronna, piankowa ilość : 3 szt. 

- Dwustronna 

- Ogólnego zastosowania 

- Wewnętrzna 

Część II - Materiały do terapii zajęciowej – artykuły tekstylne 

1  Wstążka atłasowa  ilość : 20 szt. rolka 20 m. 

- ok. 2.5 cm szerokości  

- kolor biały  

- kolor zielony  

- kolor czerwony   

- kolor różowy  

- kolor żółty  

- kolor pomarańczowy  

- kolor niebieski  

- kolor fioletowy  

- kolor oliwkowy 

- kolor pudrowy róż 

2  Wstążka atłasowa w kropeczki ilość : 10 szt. rolka 20 m. 

- min. 2 cm szerokości  

- kolor łososiowy   

- kolor seledynowy  

- kolor kremowy  

- kolor czarny  

- granatowy  

- srebrny  

- złoty  

- malinowy 

- liliowy 
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- fioletowy    

3  Filcowe ozdoby gwiazdki  ilość : 60 szt. 

- mix kolorów  

- grubość każdej ozdoby około 0,8mm.  

- wymiary: 3cm, 2,5 cm, 2cm 

4  Rafia dekoracyjna ilość : 10 szt. 

- długość włókna: 1,5 m 

- łączna długość: 30 m 

- masa: 50 g 

5  Zestaw tasiemek i koronek Świąteczne Życzenia ilość : 3 zestawy 

- zestaw zawiera 5 rodzajów tasiemek (każda z nich ma 1 metr długości) 

w różnych kolorach, i szerokościach. 

- Kolory: odcienie niebieskiego ,złota czerwieni. 

6  Gałązka z jarzębiną ilość : 35 szt.  

-całkowita wysokość 20cm 

-wysokość dekoracji - 12cm 

-elastyczna gałązka łatwa do formowania 

7  Produkt kreatywny różyczki z pianki  ilość : 250 szt. 

- Wymiary jednego elementu: ok. 1,5 x 2,5 cm  

- Kolor:  biały 125szt, różowe 125szt 

8  Produkt kreatywny kwiatki kalie ilość : 20 op. 

- zestaw 12 sztuk. 3 kolory po 4 sztuki: żółty, biały, kremowy.  

- Rozmiar główki ok. 1,5cm na  2cm,  

- długość całkowita ok. 6cm.  

- Giętki drucik pozwala dowolnie kształtować łodyżkę. 

9  Sizal Sianko Sizale Dekoracyjne Włókno Agaw ilość: 20 szt. 

- waga jednego woreczka: ok. 50 gram. 

- Perłowy 3szt 

- Naturalny 3sz 

- Różowy 

- Amarant 

- Wrzosowy 

- Pistacja 

- Zieleń trawiasta 

- Oliwka 3szt 

- Niebieski 

- Fioletowy 

- Bordowy 

- Granatowy 

- Brązowy 2szt 

10  Mech Chrobotek Jasny Zielony 500g ilość : 3op 

- Mech chrobotek reniferowy - oryginalny, żywy kolor, trwała konserwacja 

11  Kulki brokatowe ilość : 3op. 

- kolor: złoty. 1szt 

- kolor srebrny 1szt 

- kolor czerwony 1szt 

- średnica ok 10 - 12 mm 

Patyki bielone ilość: 10szt. 
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12  

- długość 20-30 cm, średnica patyczków od 0,3 do 1 cm. 

13 Dekoracyjna błyszcząca gwiazda betlejemska kwiat ilość: 35szt 

- Kwiat materiałowy- atłasowy z brokatowymi brzegami płatków oraz 

z brokatowym środkiem. 

- Każdy płatek jest na druciku co pozwala dowolnie formować kwiat. 

- Szerokość kwiatka ok 17 cm. 

- Kolor biało-kremowy ze złotym brokatem. 

14 Kwiat  magnoli złoty ilość : 30 szt. 

- Kwiat materiałowy- atłasowy z brokatowymi brzegami płatków oraz z 

brokatowym środkiem. 

- Każdy płatek jest na druciku co pozwala dowolnie formować kwiat 

- Szerokość kwiatka ok 17 cm 

- Kolor złoty  ze złotym brokatem 

15 Girlanda choinkowa  3 m ilość : 4 szt. 

- długość girlandy - 300 cm 

- długość gałązek - 14 cm 

16 Gałązka  dekoracyjna z brokatem ilość : 40 szt. 

- Wysokość gałązki: 36 cm 

- Cała gałązka w brokacie 

-  Idealne jako dodatek do kompozycji 

- kolor srebrny 20szt, 

- kolor zloty 20szt. 

17 Choinka ze sklejki ilość : 30 szt. 

- Wymiary: 20,0 cm x 15,0 cm  

- Grubość: 3 mm 

- Materiał: Drewno brzozowe  

18 Gałązka świąteczna ilość : 30 szt. 

- gałązka duża i bardzo efektowna. Jodła i szyszki delikatnie bielone, gwiazdki 

i owocniki obsypane brokatem. 

- długość całkowita ok. 60cm 

- długość dekoracji bez łodygi 33cm 

- szerokość ok.  17cm 

- długość szyszek 6-10cm 

19 Bombki choinkowe ilość : 3 komplety 

- komplet składa się z 20 szt. bombek  

- średnica:  około 6 cm, kolor pudrowy róż, czerwone, granatowe 

- materiał: tworzywo sztuczne 

20 Kula ratanowa naturalna ilość : 12 szt. 

- wymiary: średnica ok 8 cm- kolor: kremowo biały 

21 Gąbka sucha ilość : 15 szt. 

- gąbka do kwiatów sztucznych - suszu. 

- długość 23,5 cm, 

- szerokość 11 cm 

Część III - Materiały do terapii zajęciowej – farby i lakiery 

1  

  

Sztuczny śnieg w spray ilość : 5 szt. 

- 150ml 

2  Plastry drewniane brzozowe  ilość : 30 szt. 
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- średnicy 10-16 cm, grubość 0,8 - 1,2 cm 

3  Spray brokatowy wielokolorowy ilość : 4 szt.  

- 400 ml  

4  Spray  złoty ilość : 3 szt. 

- 400 ml  

5  Spray  srebrny ilość : 3 szt. 

- 400 ml  

6  Lakier w spray ilość : 3 szt. 

- 400ml 

7 Sztuczny śnieg  ilość : 5 op. 

Sypki, biały, sztuczny śnieg. Jedno opakowanie to 20g. 

8 Brokat sypki zestaw 12 kolorów 

- Jeden kolor = ok 1 gram brokatu 

- Zestaw zawiera 12 kolorów, każdy kolor zapakowany w osobne pudełeczko. 

9 Świece ilość : 40 szt. 

- Kształt: walec 

- Kolory:złoty10szt,białe10szt, srebrne10szt, czerwone10szt 

- Średnica [mm]: 40 

- Wysokość [mm]: 90 

10 Farby  akrylowe ilość: 15szt 

- Pojemność: 120 ml 

- Kolor: 104 Zinc White 2szt. 

- light gold 2szt. 

- primary cyan1szt. 

- naples yellow 1szt. 

- red light 1szt. 

- turquoise green 2szt. 

- emerald green 1szt. 

- permanent red 1szt. 

- violet 1szt. 

- Silver 2szt 

- vandyke brown 1szt 

11 Doniczka misa plastikowa ilość : 15 szt. 

- średnica u góry cm około 20 cm , kolor złoty 

- wysokość 10 cm 
 

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 trzy 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.   
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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.   

 
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: 20 listopada 2019 r. o godz. 23:59:59. Oferty złożone po 

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

  

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 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”);  
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• 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;   

  

• 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).   
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               Ks. Artur Janiec   


