
 

Radziemice dn. 20.12.2017r. 

Zamawiający: 

Rzymsko–Katolicka Parafia 

Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach 

32-109 Radziemice 10 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 

 

W związku z realizacją projektu pn. "Aktywny Senior" dzienna opieka i aktywizacja osób 

niesamodzielnych nr RPMP.09.02.03-12-0451/16, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie 

w ramach poddziałania 09.02.03 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa RPO WM na lata 

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego – zapraszamy 

wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację 

przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 

1. Zamawiający 

NAZWA Rzymsko–Katolicka Parafia 

Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach 

FORMA PRAWNA Kościół Katolicki 

ADRES SIEDZIBY 32-109 Radziemice 10 

NR NIP 6821193084 

NR REGON 040049469 

DANE TELEADRESOWE 

ADRES DO KORESPONDENCJI  32-109 Pieczonogi 54  

E-MAIL aktywnysenior@dompieczonogi.pl 

FAX 413848263 

TELEFON 413848263 

 

2. ZAPYTANIE OEFERTOWE 

PUBLIKACJA ZAPYTANIA Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie 

internetowej: www.bazakonkurencyjności.gov.pl oraz 

na stronie http://dompieczonogi.pl 

CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA Postepowanie prowadzone będzie w procedurze 

rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 



 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 

2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 3 powołanej 

ustawy 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE 

OPIS PROJEKTU Utworzenie Dziennego Ośrodka dla Osób 

Starszych (DOOS) w Pieczonogach – zakup 

pomocy do prowadzenia zajęć  w ramach 

zadania nr 2 opisanego we wniosku o 

dofinansowanie, zgodnie z umową o 

dofinansowanie nr RPMP.09.02.03-12-

0451/16  

ZWIĘZŁE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Dostawa i montaż wyposażenia, sprzętu 

do zajęć terapeutycznych   

Miejsce realizacji inwestycji: 32-109 

Pieczonogi 54 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ  

(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) 

CPV 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne  

39162200-7 Pomoce i artykuły 

szkoleniowe  

 

3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych 

Muzykoterapia  Zestaw instrumentów perkusyjnych 
zawierający min.10 instrumentów 
perkusyjnych, tj. kastaniety,  grzechotka, 
marakasy, janczary, dzwonki metalowe, 
tamburyno bez membrany, tamburyno z 
membraną, trójkąt, talerzyki metalowe, 
dzwonki diatoniczne 

2 zestawy 

Terapia informatyczna  Notebook  
Procesor: 64 bit, Intel Core I3-5 lub 
równoważne 
Pamięć Ram: 8GB 
Dysk: 1 TB 
Karta graficzna: NVIDIA GeForce lub 
równoważne 
System operacyjny: Windows 10 PL lub 
równoważne 

4 szt. 

Biblioterapia, muzykoterapia mikrofon bezprzewodowy zestaw 
Cechy szczególne 
Zasięg do 100 m 
Częstotliwość transmisji: od 660 - 865 MHz 

4 szt. 



 

Choreoterapia; muzykoterapia  Zestaw: 
- amplituner, min. wymagania: Maksymalna 
moc wyjściowa RMS: (8 om; 20 Hz - 20 kHz), 
Moc maksymalna (4 om; 1 kHz; 0.7% THD; 
Europa): 105 W + 105 W, Moc maksymalna 
(8 om; 1 kHz; 10% THD): 1015 W + 115 W, 
THD (CD - Sp Out; 20 Hz - 20 kHz)  
- komplet  5 szt głośników  w skład którego 
wchodzi: 2x głośnik przedni, 2x głośniki 
surround, głośnik centralny 

2 zestawy 

Terapia reminiscencyjna  Zestaw: telewizor wymagania min.: 

Ekran min. 49 cali, 4K UHD, Funkcje  HDR, 

Internet, Wi-Fi, DLNA, USB - multimedia, 

USB - nagrywanie, Bluetooth, sterowanie 

głosem, HDMI x3, USB x2  

 + odtwarzacz Blu-ray wymagania: standardy 

odtwarzania obrazu  DVD Video, DVD+R/RW, 

DVD–R/RW, XviD, MPEG-4, VCD, SVCD; 

Standardy odtwarzania dźwięku  CD Audio, 

CD-R/RW, MP3, AAC, Dolby Digital, DTS, 

Cyfrowe wyjście: HDMI 

2 szt. 

Arteterapia  Komplet: sztalugi + zestawy malarskie 
wyposażenie: profesjonalna sztaluga 
studyjna, wysokość 175 cm, kaseta 
drewniana  na akcesoria plastyczne, paletka 
drewniana, pojemniczki na media olej , 
terpentyna, 24 farby akrylowe, pędzli 
(szczecina , syntetyk), 2 płótna gotowe do 
malowania 1szt. 40x50 oraz 1 szt. 40x40 2 
panele malarskie  30x40 + 24x30 

5 szt. 

Uwaga:  Wyszczególniony w przedmiocie zamówienia asortyment musi być fabrycznie nowy, 
pełnowartościowy, posiadający stosowne  certyfikaty/atesty. 

 

3.3. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY OD WYKONAWCY 

3.3.1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza ofertowego wg 

załączonego wzoru (załącznik nr 1) 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT 

Jedynym kryterium oceny jest cena.  
Cena = 100 % wagi w ocenie 

 

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY  

5.1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, 

czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia. 

5.2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14189958977
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=12114736986&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1991322992&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=265996876&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264058182&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1943894252&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1943788880&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357292056&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14128448483&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14128448483&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264465636&productCode=1126908
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320211948&productCode=1126908


 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi 

oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu. 

5.3. Złożona oferta powinna zawierać: 

5.3.1. nazwę i adres Oferenta, 

5.3.2. cenę 

5.3.3. datę sporządzenia oferty, 

5.3.4. pieczęć i podpis oferenta, 

5.4. Oferta musi być ważna co najmniej do 31.12.2017 r. 

5.5. W związku ze złożeniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje 

żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

5.6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 

 

6. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO 

6.1. W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu 

objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną treść odpowiedzi merytoryczną 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY 

7.1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty 

do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres mailowy wskazany w pkt 7.2 

Termin składania ofert upływa w dniu  27.12.2017 r. 

7.2. .SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: Oferty należy składać: 

7.2.1. osobiście lub 

7.2.2. za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub 

7.2.3. pocztą elektroniczną na adres: aktywnysenior@dompieczonogi.pl  

7.3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia lub nie wybrania 

oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

8. DODATKOWE INFROMACJE 

8.1. W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Michał Grzesiowski, tel. 

41-3848263, e-mail: michal.grzesiowski@dompieczonogi.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aktywnysenior@dompieczonogi.pl


 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu:  

Adres: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

E-mail: 
 

NIP: 
 

 
 
 
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 6/2017 składam ofertę na wykonanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym 
 

 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w 
zakresie określonym w zapytaniu ofertowym nr 6/2017. 

2. Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia objęty będzie 24 miesięcznym okresem 
gwarancji jakości na każdą odebraną przez Zamawiającego pozycję Przedmiotu zamówienia, 

3. Oświadczam, że jesteśmy/nie jesteśmy* płatnikami podatku VAT. 
4. Oświadczam, że data ważności oferty to…….. 
5. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte 

w ofercie są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 

miejscowość, data  Pieczęć i czytelny podpis Oferenta 

 

Rodzaj usługi: Zakup pomocy do prowadzenia zajęć terapeutycznych 

Wartość BRUTTO  

usługi w złotych 

 
1. Zestaw instrumentów perkusyjnych  
2. Notebook  

3. mikrofon bezprzewodowy zestaw 

4. amplituner, + głośniki  

5. telewizor + odtwarzacz Blu-ray  

6. Komplet: sztalugi + zestawy malarskie  

 
1. ……………………………………………… 

(słownie: ………………….………………) 
 



 

 

 


