
 
 
 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Wolbromiu,  
ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom 

 

Zapytanie ofertowe nr  12/2020 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na zakup i sukcesywną dostawę artykułów plastycznych 

w ramach projektu  „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z 

dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” nr projektu: RPMP.09.02.01-

12-0021/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020. 

 

Informacje ogólne: 

1. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. Upublicznienie zapytania nastąpi poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

2. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”  

3. Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro;  

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 

5. Zamawiający   nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

6. Kod CPV 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

39290000 – Wyposażenie różne 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w 

Wolbromiu (PSONI Koło w Wolbromiu) 

ul. Skalska 22  

32-340 Wolbrom 

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów plastycznych w ramach 

projektu  „Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością” nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0021/18 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 

 
 
 



 
 
 
Farby dla dzieci, akcesoria do malowania i pieczątki 

 Pędzle- Różne rodzaje pędzli z naturalnego włosia o wielu rozmiarach, okrągłe i płaskie. 
Przeznaczone do malowania farbami plakatowymi i akwarelowymi.  

 Pędzel ścięty z gałką- Okrągły trzonek ułatwia trzymanie pędzla małym dzieciom i osobom 
niepełnosprawnym, dł. 10  

 Pędzle z trójkątną nasadką – różne rozmiary, ułatwiające dziecku prawidłowe uchwycenie pędzla 
podczas malowania. 

 Grube pędzelki, zestaw 12 szt. - Pędzle wykonane z tworzywa sztucznego i naturalnego włosia.12 
szt.,4 kolory, dł. 13,5 cm, śr. 1,9 cm. 

 Fantazyjne pędzle - 4 pędzle z tworzywa sztucznego, o różnych teksturach, dzięki którym można 
uzyskać bardzo ciekawe efekty na pracach plastycznych. Zestaw 4 szt., dł. 11 cm, dł. końcówki 2 
cm. 

 Mix pędzli duży - Pędzle z włosiem i z gąbki, z drewnianymi uchwytami, 25 szt. 

 Wałeczki z fakturą - Wałek z gąbki, do łatwego nanoszenia wzorów. Różne wzory. 

 Paletka do farb- Wykonana z tworzywa sztucznego, wym. ok. 25 cm. 

 Kubek z blokadą wylania - Plastikowy kubek do farb. Posiada blokadę wylania. Powstrzymuje płyn 
przed wydostaniem się z pojemnika w razie niekontrolowanego przewrócenia przez dziecko lub 
odwrócenia do góry dnem, wys. 10 cm, różne kolory. 

 Pojemniki na farbę dwukomorowe - Pojemniki w których można łączyć farby kolorami. W jednym 
pojemniku mogą się znajdować dwa różne kolory farb. Zestaw 5 szt., poj. 236 ml. 

 Pieczątki- Stemple z różnymi motywami, drewniane, piankowe i inne, różne rozmiary. 
Poduszki i tusze do stempli. 

 Farby do malowania palcami- Konsystencja umożliwiająca malowanie palcami bez użycia wody. 
Nie powodujące uczuleń i trwałych zabrudzeń. Farby posiadające właściwości kryjące i doskonałą 
przyczepność do papieru, kartonu, drewna itp. Posiadają certyfikat bezpieczeństwa. Różne 
pojemności, kolory. 

 Farby plakatowe i akwarelowe - Zestawy różnych kolorów i pojemności. Rekomendowani 
producenci: Astra, Moje Bambino. 

 Fartuszki do malowania – Fartuszki z rękawami i bez, różne kolory i rozmiary. 

 Taca do wałków - Plastikowa taca na farbę do wałków. Składa się z 3 części, szer. 7 cm. 

 Taca malarska - Podstawa z tworzywa sztucznego, pomocna przy malowaniu palcami, do 
mieszania farb. Przydatna również do działań plastycznych z koralikami, drobnymi elementami, 
które pozostaną w zasięgu dziecięcej ręki, wym. 40 x 30 x 3 cm. 

 Podstawa na kubeczki - Plastikowa podstawa z 6 otworami. Dzięki niej kubeczki na farby są 
zabezpieczone przed przewracaniem się, łatwo je uporządkować i przenosić, wym. 56,5 x 15 x 3,4 
cm. 

 Paletka do farb - Wykonana z tworzywa sztucznego, wym. ok. 25 cm. 

 Bezpieczne podkłady artystyczne - Duże, kolorowe maty chroniące powierzchnię przed 
zabrudzeniem farbami, klejem, itp. Wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego, wym. 65 x 47 
cm. 

Kredki, akcesoria do rysowania i pisania 

 Kredki – Kredki ołówkowe, akwarelowe, świecowe, różne kolory, kształty i rozmiary. 
Rekomendowani producenci: Moje Bambino,  Majewski, Groove, Giotto, Lyra, Staedtler,  

 Ołówki i długopisy – Grube ołówki do nauki pisania, zwykłe ołówki do rysowania.  
Długopisy zwykłe, wkład niebieski, czarny. 
Długopis Pen Again – zmniejsza zmęczenie rąk, palców i nadgarstka. Nie powoduje przykurczy 

https://mojebambino.pl/index.php?id_category=3292&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3299&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3296&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3295&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3303&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3302&controller=category
https://mojebambino.pl/index.php?id_category=3266&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3267&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3267&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3268&controller=category


 
 
 

oraz drętwień palców i dłoni, poprawia i ułatwia zapis, dzięki niemu dzieci szybko przyswoją 
ruchy przydatne przy nauce pisania oraz ukształtują i utrwalą prawidłowy chwyt trójpalcowy. 
Zestaw: długopis o wym. 10,5 x 4,3 cm + 2 wkłady o gr. 1 mm, czarny tusz. 

 Nasadki na ołówki i kredki - Nasadki o średnicy 7 mm i 6 mm przeznaczone dla dzieci zarówno 
praworęcznych, jak i leworęcznych, które nieprawidłowo trzymają ołówek, kredkę czy 
długopis. Pomagają kształtować nawyk prawidłowego trzymania ołówka oraz kontrolować 
siłę jego nacisku na papier. 

 Pastele - Wysokiej jakości pastele suche i olejowe, wykonane z najlepszych surowców i 
barwników. Nie kruszące się, dające głębokie przyleganie do podłoża, bardzo dobre 
wybarwienie oraz możliwość stosowania na sucho i na mokro, różne kolory, rozmiary. 
Rekomendowani producenci: Moje Bambino, Giotto. 

 Mazaki – różne kolory, kształty i rozmiary, bezzapachowe i zapachowe. Rekomendowani 
producenci: Moje Bambino, Giotto, Colorations 
– Be be jajo z zestawem mazaków - uchwyt do pisaków wyposażony w kółka, 
wyprodukowany z bezpiecznych, certyfikowanych materiałów. Urządzenie pomaga ułożyć 
dłoń dziecka w idealnej, ergonomicznej pozycji podczas rysowania, a dzięki temu, że 
pozostawia ślad pisaka po przesunięciu urządzenia, pobudza ciekawość malucha. Zestaw 
zawiera 8 mazaków  i 1 jajo. Od 18 miesięcy.  

 Teczki – Teczka rysunkowa A4 z tektury lub z tworzywa sztucznego. 

 Szablony - Płytki, przy użyciu których w szybki i łatwy sposób można narysować różnego 
rodzaju wzory, wym. 21,5 x 28 cm. Rekomendowany producent: Fiskars 

 Kolorowanki – Książeczki z obrazkami do kolorowania o tematyce dostosowanej do wieku 
przedszkolnego. 

 Zeszyty – 16 kartkowe, A5, w 3 linie kolorowe lub podwójne, w kratkę.  
 Gumki do ścierania. 
 Temperówki z pojemnikiem, do cienkich i grubych kredek, z tworzywa sztucznego, także 

automatyczne. 
 Kredy - Małopyląca kreda, przeznaczona do pisania i rysowania po tablicy i betonie, różne 

kolory i rozmiary.  

Nożyczki, akcesoria do wycinania 

 Nożyczki – nożyczki przedszkolne, okrągłe końcówki, dla leworęcznych i praworęcznych.  
Nożyczki z różnymi wzorami do wycinania. 

 Dziurkacze- ozdobne z możliwością wycinania różnych wzorów, różne rozmiary i motywy. 

Plastelina, materiały do modelowania, masy plastyczne 

 Plastelina i modelina – różne kolory, zestawy. Rekomendowany producent: Moje Bambino. 
 Masy plastyczne  

– zestawy Play Doh, zestawy ciastolina Giotto,  
- glina samoutwardzalna 500g 
- Glina rzeźbiarska - Posiada wszystkie walory gliny, a przy tym nie wymaga utwardzania w 
wysokiej temperaturze, przeznaczona jest do zajęć plastycznych z dziećmi. W masie można 
wyciskać rozmaite wzory, rzeźbić narzędziami, a gotowe wyroby malować. Nie klei się do rąk, 
500 g 
- Masa plastyczna dla maluchów -  miękka masa plastyczna dla najmłodszych dzieci, nie 
twardnieje - do wielokrotnego użycia, 350 g, 5 kolorów, dł. 11,5 cm, śr. 3 cm, od 2 lat 

 PlayMais – zestawy dla przedszkolaków, różne motywy. 

https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3269&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3270&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3272&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3272&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3310&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3272&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3309&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3307&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3306&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3272&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3308&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3272&controller=category
https://mojebambino.pl/index.php?id_category=3283&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3284&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3285&controller=category
https://mojebambino.pl/index.php?id_category=3315&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3316&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3322&controller=category


 
 
 

 Piasek kinetyczny – różne kolory i pojemności, w wiaderkach. 
 Akcesoria do modelowania 

-Kolorowe elementy z tworzywa sztucznego, do łączenia z masami plastycznymi i tworzenia 
zabawnych postaci. W zestawie znajdują się różnego rodzaju: oczy, ręce, nogi, usta, nosy, 
zęby, uszy, czapki, czułki, 128 elem.  w wiadereczku 
-Wałeczki do modelowania - 6 wałeczków drewnianych do modelowania, różne wzory, wym. 
9,5 x 2 cm. 
-Drewniane wałki fakturowe - Wałeczki z 4 fakturami, m.in. do ozdabiania prac z plasteliny, 
gliny lub zabaw z piaskiem, dł. 21 cm., śr. 3,5 cm. 
- Narzędzia do modelowania drewniane - Komplet niezbędnych narzędzi dla małego 
rzeźbiarza, w zestawie drewniana szpatułka z ząbkami, nożyki, metalowe formierze, które 
pozwalają wyjąć glinę z wnętrza formowanej rzeźby, dzbanka itp. Różne kształty końcówek 
dają możliwość wykonania zabawnych wzorów i faktur na glinie, modelinie, plastelinie i 
masie plastycznej. Każdy element zestawu posiada drewnianą rączkę zakończoną z obydwu 
stron narzędziem, 6 szt., dł. 20 cm. 
- Zestaw kolorowych tacek - Tacki wykonane z wysokiej jakości drewna bukowego, każda z 
nich jest pomalowana na inny kolor. Zabawa z tackami i piaskiem pozwala doskonalić 
koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną. Ponadto, pozwala dziecku 
skutecznie przygotować się do nauki pisania poprzez ćwiczenie płynności ruchów dłoni. 
Zestaw zawiera 4 tacki o wym. 32 x 23 x 1,5 cm. 
- Pokrywa do tacek - Pozwala zamknąć cały zestaw tacek (089029, sprzedawany osobno) 
zapobiegając wysypaniu się ich zawartości. Do zestawu tacek ułożonych w stos wystarczy 
jedna drewniana pokrywka o wym. 32 x 23,5 x 0,5 cm 
- Foremki do mas plastycznych – różne kształty i rozmiary. 

 Artykuły papiernicze  

 Papiery rysunkowe – bloki rysunkowe z białymi i kolorowymi kartkami, format A4 i A3. 
 Brystole, bloki techniczne – białe i kolorowe, format A4, A3, A2, A1. 

Wymagane są niezbędne atesty i certyfikaty na przedmioty objęte zamówieniem. Zamawiający 

dopuszcza zastąpienie w/w elementów zamówienia elementami równoważnymi pod względem 

jakości, przeznaczenia i spełnienia odpowiednich funkcji. 

Zamawiający planuje cykliczne (średnio 1 raz w miesiącu) dokonywanie zakupu artykułów 

wchodzących w skład zamówienia,  w zależności od zapotrzebowania na kwotę ok 700 zł/m-c. Łączna 

kwota na zamówienie wynosi 14 000 zł brutto. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia łącznie warunki udziału w 

postępowaniu:  

1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 
2. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązanie 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3324&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3325&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3274&controller=category
https://mojebambino.pl/3264-artykuly-plastyczne?id_category=3279&controller=category


 
 
 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akacji; 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
3. 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. 

4. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania 
zamówienia. 

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu Formularz oferty oraz Załączniki 2-4 
 

 

IV. Sposób realizacji zamówienia i warunki płatności 

1. Zamówienie zrealizowane będzie do 3 dni roboczych od momentu złożenia 

zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem. 

2. Dostawa zamówienia na adres: Wolbrom 32-340, ul. Skalska 22 

3. Warunki płatności: do 30 dni od daty przedłożenia faktury za dostawę przedmiotu 

zamówienia 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Oferent powinien dostarczyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na częściową realizację przedmiotu Zamówienia. 
3. W ofercie należy podać cenę za każdą Część zamówienia w wysokości netto oraz brutto (z 
podatkiem od towarów i usług VAT).  
4. W przypadku artykułów w opakowaniach należy wskazać liczbę sztuk w opakowaniu, w 
przypadku art. w płynie należy wskazać pojemność opakowania. 
5. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.  

 

VI. Kryterium i sposób oceny ofert 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium najniższej 

ceny brutto w danej części zamówienia.  

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z zakupem i dostawą zamówienia. 

 

 

VI. Termin złożenia ofert  

1. Ofertę należy złożyć: osobiście w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu, ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom, (pok. 

56, I piętro),  listem poleconym lub mailowo na adres: a.pajor@psoni-wolbrom.pl 

2. Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2020r. o godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty 

do PSONI Koło w Wolbromiu. 

VII. Informacje końcowe  

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu 

art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).  



 
 
 

3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sylwia Wójcik sw@psoni-wolbrom.pl 

4. Prawo wyboru oferenta przysługuje Zamawiającemu. O wyniku rozeznania zostanie 

poinformowany wybrany podmiot do dnia 10.07.2020r. 

5. Zadanie należy realizować zgodnie z zasadą równych szans i płci oraz nie dyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli jej treść nie spełni wymagań zawartych w niniejszym 

zapytaniu lub cena oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 

na realizację zamówienia. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
4. Klauzula informacyjna zgodna z RODO  


