
 
 
 

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

 

Zapytanie ofertowe nr  17/2021 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na zakup i sukcesywną dostawę pomocy pedagogicznych 

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. Zamawiający   nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

4. 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 pomocy pedagogicznych 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. 

 

1. nożyczki szkolne dla praworęcznych i leworęcznych  
2. modelina  
3. plastelina  
4. grube mazaki 12 kolorów  



 
 
 
5. kredki trójkątne Bambino w drewnianej oprawie - zestaw stolikowy, 144 szt. 
6. mazaki 12 kolorów,  zestaw144 szt. 
7. bibuła 
8. krepina 
9. klej w sztyfcie 
10. klej typu Magic 
11. dziurkacz ozdobny różne rozmiary i wzory  
12. gumka do ścierania  
13. ołówki trójkątne  
14. nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki,  zestaw 6 szt. 
15. pędzel płaski do kleju 
16. klej w tubce uniwersalny 
17. farby plakatowe 24 kol. 
18. pędzle drewniane w różnych rozmiarach z naturalnym włosiem, zestaw 12 szt. pędzli o okrągłych 
końcówkach i 12 szt. o płaskich końcówkach. 
19. wałki do malowania różne rozmiary i wzory  
20. szafka uniwersalna Premium na art. plastyczne, wym. 107 x 45 x 90 cm  
21. piasek kinetyczny 750 g  
22. zestaw kolorowych tacek  
23. pokrywa do kolorowych tacek  
24. magiczne długopisy zmazywalne ciemnoniebieskie, zestaw 12 szt 
25. papier ksero,  
26. temperówka podwójna,  
27. grube kredki o ergonomicznym kształcie Color Giants   
 
 
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 dokonywanie zakupu artykułów wchodzących w skład zamówienia,  w 

zależności od zapotrzebowania.  

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; 
 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 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 łącznie wszystkich elementów 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 08.10.2021. 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  


