
 
 
 

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

 

Zapytanie ofertowe nr 16/2021 

Prowadzone w trybie ROZEZNANIA RYNKU 

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na dostawę  artykułów ochrony osobistej w ramach 

projektu pn. „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. 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”  

 

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 zakup wraz z dostawą artykułów higienicznych i środków ochrony 

osobistej w ramach projektu pn. „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. 

1. Maseczki ochronne na twarz jednorazowe 

2. Fartuch ochronny flizelinowy 

3. Prześcieradło flizelinowe 80x210cm 

4. Rękawiczki nitrylowe (M) – 100szt/op. 

5. Płyn dezynfekujący do rąk (Manusan) z pompką – 500ml 

6. Aerodesin 2000 zapas 5l 

7. Fugoten zapas 5l 

8. Nanusan – zapas 5l 

9. Chusteczki Velox – puszka 100szt 

10. Chusteczki Velox – wkład uzupełniający 

11. Krem do rąk nawilżający, regenerujący (np. Cztery pory roku) 

12. Krem pielęgnacyjny z pantenolem dla dzieci Bambino 200ml 

13. Płatki bawełniane kosmetyczne 200szt 



 
 
 

14. Chusteczki nawilżające dla niemowląt – ok. 60szt/op. 

15. Szpatułki jednorazowe logopedyczne smakowe 10szt. 

16. Szpatułki drewniane logopedyczne – 100szt 

17. Pasta Ten 20- słoik 228g 

18. Pasta ścierna Everi 

 

Wymagane są niezbędne atesty i certyfikaty na przedmioty objęte zamówieniem.  

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: 32-340 Wolbrom, ul. Skalska 22 

3. Warunki płatności: do 14 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 lub cenę za 
sztukę. 
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. 

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: Aleksandra Pajor, a.pajor@psoni-

wolbrom.pl, tel. 32 647 28 83 

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

osób z niepełnosprawnościami. 

5. 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  
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