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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

Zamawiający: 

 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 

33-114 Rzuchowa 1 

NIP 873-29-19-882 

REGON 852619636 
 

Rzuchowa, dn. 11.07.2018 r. 

Przy współpracy z: 
 

Centrum Kultury w Pleśnej  

33-171 Pleśna 240 

NIP 873-28-55-515 

REGON 850311621 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice 

ul. Rynek 1,  33-190 Ciężkowice  

NIP 873-277-57-79 

REGON 851746309 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Nr 02/07 RPO WM/2018 

 

Nr naboru wniosków RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16, nr wniosku RPMP.06.01.03-12-0383/16, 

tytuł projektu: "Nasze Pogórze, Nasze Tradycje". 
 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA (lider projektu) w partnerstwie z Centrum Kultury 

w Pleśnej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zwraca się z zapytaniem 

ofertowym w celu określenia kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów  

rękodzielniczych wraz z dostarczeniem ich do Zamawiającego w ramach projektu  

pt. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, 

działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój 

instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.6.2 Zasada konkurencyjności, 

dokumentu pt. Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja z lipca 2017). 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), jak również protestom i odwołaniom.  

 

 



_____________________________________________________________________________________ 

 

 

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zapytania jest określenie kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów  

rękodzielniczych wraz z dostarczeniem ich do Zamawiającego w ramach projektu pt. „Nasze Pogórze, 

Nasze Tradycje”. 

 

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 

37000000-8  Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały  

i akcesoria artystyczne 

37800000-6  Wyroby rękodzielnicze i artystyczne 

37810000-9 Wyroby rękodzielnicze 

 

3. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówieniu podlega zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych wraz  

z dostarczeniem ich do Zamawiającego: 

 

Harmonogram warsztatów: 

 

Warsztaty w okresie od lipca 2018 roku do grudnia 2018 roku  

1. Warsztaty z wyrabiania ludowych ozdób słomianych – lipiec 2018r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Przyrząd do ozdób słomkowych Przyrząd do ozdób słomkowych składający 

się z 3 form różnej wielkości, trzymaczy 

gumowych oraz rozdzielacza, pozwalający 

na tworzenie oryginalnych dekoracji lub kart 

z użyciem naturalnych słomek.  

Zestaw  - jeden zestaw zawiera: 1 x forma 

czerwona o śr. 9.5 cm + trzymacz, 1 x forma 

zielona o śr. 6.5 cm + trzymacz, 1 x forma 

czarna o śr. 4.5 cm z rozcinaczem + 

trzymacz. 

5 zestawów  
 

2 Słoma  Długość słomy ok.  20 – 50 cm. Opakowanie. 

Jedno opakowanie zawierające 50 szt. 
100 opakowań  

3 Kordonek biały Motek 10 motków 

4 Kordonek czerwony Motek 10 motków 

5 Brokat kolorowy Opakowanie 10 opakowań 

6 Skalpel Sztuka  20 sztuk 

7 Mata podkładowa samogojąca 

do cięcia 450x300x3mm Sew 

Mate 

Sztuka. Mata dwustronna, samoregenerująca, 

chroniąca ostrze noża.  

Wymiar: 450 x 300 mm. Grubość: 3 mm. 

Liczba warstw: 5   

20 sztuk 
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Kolor: Zielony Podziałki: centymetry, cale, 

kąty, linie równoległe 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia  30 lipca 2018 r. 

 

2. Warsztaty z rzeźbiarstwa w drewnie – sierpień 2018r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Nożyki ogrodnicze proste Sztuka 20 sztuk 

2 Nożyki szewskie Sztuka 20 sztuk 

3 Komplet snycerski NAREX 

Start - 6 cz. (dłuta) 

Dane techniczne:   

 część robocza - hartowana stal węglowa, 50 mm 

 rękojeść - olejowane drewno bukowe, 110 mm 

długość całkowita - 160 mm 

 

Komplet zawiera: 5 dłut prostych (P/01R/12, P/05/12, 

P/09/10, P/52/06, P/12/09), 1 bloczek - z drewna 

lipowego o wymiarach 165 x 80 x 35 mm. 

10 kompletów 

4 Dłuta półokrągłe W kształcie litery V. 20 sztuk 

5 Osełka Sztuka 20 sztuk 

6 Papier ścierny  Różne gramatury 20 arkuszy 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia  17 sierpnia 2018 r. 

 

3. Warsztaty z wikliniarstwa ozdobnego – wrzesień 2018r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Wiklina okorowana  Amerykańska. Długości od ok 80 cm do ok 140 cm 25 kg 

2 Rattan Krążki różnych grubości 20 krążków 

3 Spryskiwacze do wody Sztuka 10 sztuk 

4 Sekatory Sztuka 10 sztuk 

5 Podkładka na biurko Kolor czarny. Rozmiary: 65x45 cm 20 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 września 2018 r. 

 

4. Warsztaty ceramiczne – październik 2018r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Pędzle do szkliwienia z włosia 

wiewiórki  

Sztuki. 20 sztuk 

2 Glina dla każdego - glina 

miękka 

W „opakowaniach” po 1 kilogramie. 20 kilogramów 
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3 Glina dla każdego - glina 

twardej czyli szamotka  

W „opakowaniach” po 1 kilogramie. 20 kilogramów 

4 Szkliwa  Komplet  zawierający 10 sztuk opakowań po 200 ml. 

Różne kolory. 
2 komplety 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 października 2018 r. 

 

5. Warsztaty z wyrabiania ozdób techniką wycinanki ludowej – listopad 2018r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Bombka ze sklejki  Średnica ok 8 cm  40 sztuk 

2 Elementy ze sklejki koła  Średnica 2-5 cm  40 sztuk 

3 Zakładki ze sklejki  Sztuka 20 sztuk 

4 Baza kartki  Sztuka 20 sztuk 

5 Pudełko z łuby  Średnica ok 15 cm 20 sztuk 

6 Papier kolorowy  Rozmiar A4 30 bloków  

7 Papier kolorowy  Rozmiar A3 30 bloków 

8 Nożyczki precyzyjne  Sztuka 20 sztuk 

9 Klej w tubce Sztuka 20 sztuk 

10 Klej do decoupage  Sztuka – pojemność 500 ml 1 sztuka 

11 Lakier akrylowy  Sztuka – pojemność 1 l 1 sztuka 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. 

 

6. Warsztaty z szydełkowania (ozdoby choinkowe) – grudzień 2018r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Szydełka metalowe  1,25  
 

20 sztuk 

2 Igły  Z większymi otworami 3 zestawy 

3 Gałki nitki Snehurka  Kolory :  

 biały – 12 sztuk,  

 czerwony – 12 sztuk,  

 złoty – 12 sztuk 

36 sztuk (z podziałem na kolory) 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. 
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Warsztaty w okresie styczeń 2019 r. – grudzień 2019 r. 

1. Warsztaty z haftu tradycyjnego płaskiego – styczeń 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Płótno lniane  Płótno do haftowania tradycyjnego (grubszy splot 

– niezbyt gęsty) 
 5 metrów 

2 
Płótno bawełniano-lniane  Płótno do haftowania tradycyjnego (grubszy splot 

– niezbyt gęsty) 
5 metrów 

3 Igły do haftowania   Różne grubości (z szerszym oczkiem).  

W zestawie po minimum 3-4 igły różnej grubości 

z szerszym oczkiem.  

20 kompletów 

4 Nawlekacze do igieł  Sztuki 20 sztuk 

5 Prówacze   Przyrządy do prucia 10 sztuk 

6 Mulina Kolory: 

 Beżowy – 3 sztuki, 

 Żółty – 3 sztuki, 

 Złoty – 3 sztuki, 

 Pomarańczowy – 3 sztuki, 

 Różowy – 3 sztuki, 

 Czerwony – 3 sztuki, 

 Bordowy – 3 sztuki, 

 Fioletowy jasny – 3 sztuki, 

 Fioletowy ciemny – 3 sztuki, 

 Brązowy jasny – 3 sztuki, 

 Brązowy ciemny – 3 sztuki, 

 Niebieski – 3 sztuki, 

 Turkusowy – 3 sztuki, 

 Granatowy – 3 sztuki, 

 Zielony jasny – 3 sztuki, 

 Zielony ciemny – 3 sztuki, 

 Czarny – 3 sztuki, 

 Biały – 6 sztuk. 

57 sztuk (z podziałem na kolory) 

7 Kalka ołówkowa  Opakowanie zawierające 20 sztuk 1 opakowanie / 20 sztuk 

8 Ołówki Sztuki 20 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. 

 

2. Warsztaty z szycia i zdobienia haftem serwety – luty 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Płótno lniane - do haftowania 

tradycyjnego  

Płótno do haftowania tradycyjnego (grubszy splot 

– niezbyt gęsty) 
5 metrów 

2 Płótno bawełniano-lniane do 

haftowania tradycyjnego 

Płótno do haftowania tradycyjnego (grubszy splot 

– niezbyt gęsty) 
5 metrów 

3 Mulina Kolory: 

 Beżowy – 3 sztuki, 

 Żółty – 3 sztuki, 

57 sztuk (z podziałem na kolory) 
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 Złoty – 3 sztuki, 

 Pomarańczowy – 3 sztuki, 

 Różowy – 3 sztuki, 

 Czerwony – 3 sztuki, 

 Bordowy – 3 sztuki, 

 Fioletowy jasny – 3 sztuki, 

 Fioletowy ciemny – 3 sztuki, 

 Brązowy jasny – 3 sztuki, 

 Brązowy ciemny – 3 sztuki, 

 Niebieski – 3 sztuki, 

 Turkusowy – 3 sztuki, 

 Granatowy – 3 sztuki, 

 Zielony jasny – 3 sztuki, 

 Zielony ciemny – 3 sztuki, 

 Czarny – 3 sztuki, 

 Biały – 6 sztuk. 

4 Kordonki  Różne kolory  - do ozdabiania brzegów serwety 20 sztuk 

5 Szydełka  Różne grubości – do kordonków 10 sztuk 

6 Ołówki Sztuki 20 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. 

 

3. Warsztaty z wykonania palmy wielkanocnej, pisanek – marzec 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Krepina Sztuki. Różne kolory.  30 sztuk 

2 Klej magic Sztuka 10 sztuk 

3 Wkłady do pistoletu na gorąco Długości 11 cm 2 kg 

4 Susz kwiatowy Mix kwiatów 20 wiązek 

5 Wstążki Szerokości 0,5 – 1 cm 10 sztuk 

6 Wstążki Szerokości 2 – 3 cm 10 sztuk 

7 Kominki zapachowe Sztuka 10 sztuk 

8 Wosk pszczeli Kilogramy 1 kilogram 

9 Narzędzia do nakładania wosku Sztuka 20 sztuk 

10 Barwnik do jajek Sztuka 20 sztuk 

11 Ocet spirytusowy Litr 0,5 litra 

12 Jaja kurze Sztuka 200 sztuk 

13 Dratwa Szpulka 5 szpulek 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 marca 2019 r. 
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4. Warsztaty z decoupage – kwiecień 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Pędzle do malowania farbami 

akrylowymi  

Płaskie nr. od 10-25.  

20 sztuk w 3 różnych grubościach = 60 sztuk 

pędzli. 

60 sztuk (z podziałem na grubości) 

2 Farby akrylowe Różne kolory: 

 Biały – 10 sztuk 

 Żółty – 4 sztuki 

 Czerwony – 4 sztuki 

 Niebieski – 4 sztuki 

 Zielony – 4 sztuki 

 Brązowy – 4 sztuki 

 Czarny – 4 sztuki 

 Pomarańczowy – 4 sztuki 

 Różowy – 4 sztuki 

Pojemniczki po 150 ml sztuka.  

42 sztuki (z podziałem na kolory) 

3 Klej z werniksem do decoupage 1 sztuka kleju w opakowaniu 250 ml. 10 sztuk 

4 Klej do spękań Sztuka 3 sztuki 

5 Pasta patynowa do wcierania Sztuka 3 sztuki 

6 Lakier akrylowy matowy 1 opakowanie = 250 ml. 5 opakowań 

7 Serwetki ozdobne Serwetki ozdobne do decoupage. Wielkość 

40x40 cm. Zestaw zawierający 80 sztuk 

serwetek z różnymi wzorami. 

1 zestaw 

8 Papier ryżowy  Arkusze A3 10 sztuk 

9 Papier do decoupage  Różne wzory. W zestawie. 1 zestaw 

10 Szablony plastikowe  Różne wzory. Możliwość zestawu, wtedy zestaw 

= 5 sztuk szablonów plastikowych. 
1 zestaw lub 5 sztuk 

11 Perełki w płynie do ozdabiania W pisaku – różne kolory: 

 Złoty – 2 sztuki 

 Srebrny – 2 sztuki 

 Zielony – 1 sztuka 

 Niebieski – 1 sztuka 

 Czerwony – 1 sztuka 

 Pomarańczowy – 1 sztuka 

 Czarny – 1 sztuka 

 Różowy – 1 sztuka 

10 sztuk (z podziałem na kolory) 

12 Koronka do ozdabiania 1 sztuka = 5m 5 sztuk 

13 Sznurek naturalny, lniany Małe rolki 3 sztuki 

14 Gąbki do mycia naczyń Małe gąbki 10 sztuk 

15 Nożyczki do decoupage Sztuki 15 sztuk 

16 Pudełka do decoupage Sztuki. Pudełka małe. 10 sztuk 

17 Szkatułki do decoupage Sztuki. Szkatułki małe 10 sztuk 

18 Deski  do decoupage Sztuki 20 sztuk 

19 Chusteczniki  do decoupage Sztuki 20 sztuk 

20 Elementy ze sklejki do decoupage Sztuki. 3 różne rodzaje. Każdego rodzaju po 

20 sztuk.  
60 sztuk 

21 Papier ścierny Drobny. 3 arkusze 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. 
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5. Warsztaty z bibułkarstwa (robienie kwiatków i innych ozdób z bibuły) – maj 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Bibuła Kolory: 

- zielony jasny –  3 sztuki, 

- zielony ciemny – 3 sztuki, 

- czerwony jasny – 3 sztuki, 

- czerwony ciemny – 3 sztuki, 

- niebieski –  3 sztuki, 

- błękitny jasny – 3 sztuki, 

- żółty –  3 sztuki, 

- cytrynowy – 3 sztuki, 

- pomarańczowy – 3 sztuki, 

- biały – 3 sztuk, 

- brązowy jasny – 3 sztuki, 

- brązowy ciemny – 3 sztuki, 

- czarny – 2 sztuki, 

- fioletowy jasny – 3 sztuki, 

- purpurowy – 3 sztuki, 

- bordowy – 3 sztuki, 

- różowy jasny – 3 sztuki. 

Dopuszcza się zastosowanie mixów kolorów, 

pod warunkiem zgodności co do kolorów i 

ilości całkowitej bibuły. Krepina w rolce 

50cm x 250cm. 

Całość 50 sztuk  

(z podziałem na kolory) 

2 Krepina Kolory: 

- zielony jasny –  3 sztuki, 

- zielony ciemny – 3 sztuki, 

- czerwony jasny – 3 sztuki, 

- czerwony ciemny – 3 sztuki, 

- niebieski –  3 sztuki, 

- błękitny jasny – 3 sztuki, 

- żółty –  3 sztuki, 

- cytrynowy – 3 sztuki, 

- pomarańczowy – 3 sztuki, 

- biały – 3 sztuk, 

- brązowy jasny – 3 sztuki, 

- brązowy ciemny – 3 sztuki, 

- czarny – 2 sztuki, 

- fioletowy jasny – 3 sztuki, 

- purpurowy – 3 sztuki, 

- bordowy – 3 sztuki, 

- różowy jasny – 3 sztuki. 

Dopuszcza się zastosowanie mixów kolorów, 

pod warunkiem zgodności co do kolorów i 

Całość 50 sztuk  

(z podziałem na kolory) 
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ilości całkowitej bibuły. Krepina w rolce 

50cm x 250cm. 

3 Klej magic Tubki z dozownikiem ułatwiającym 

stosowanie. 

10 sztuk 

4 Drut cienki florystyczny Drut dekoracyjny lakierowany, gładki, kolor: 

zielony, w szpuli, długość: 30m, średnica 

drutu: 0,5 mm. 

10 sztuka 

5 Drut cienki do kompozycji 

florystycznych 

Drut ozdobny do kwiatów, wymiary:  śr 

0,7mm, dł 40cm, waga 1kg; Stalowy, prosty 

drut ozdobny do kwiatów, malowany na 

zielono, pakowany w kartonowe pudełko. 

10 sztuka 

6 Dratwa Kolor: jasny szary. Średnica sznurka ok. 0,9 

mm / 150 x 3 tex.1 sztuka = 1 szpula = ok. 

130 metrów. Sznurek nabłyszczany, lekko 

sztywny. 

10 sztuk 

8 Kule styropianowe Wysokość styropianu: 10 cm – 20 sztuk 

Wysokość styropianu 15 cm – 20 sztuk 

Całość 40 sztuk 

10 Taśma florystyczna Długość: 2,74 m, szerokość: 1,3 cm. 

Delikatna, elastyczna i cienka, a przez to 

łatwa w użyciu 

2 sztuki 

13 Klej do klejenia na gorąco Średnica 11 mm, 2 kg 2 zestawy 

14 Gąbka florystyczna Wymiary 1 sztuki: 23 cm x 11 cm x 7,5 cm. 10 sztuk 

15 Koszyczki Małe koszyczki, z uchwytem.  20 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 10 maja 2019 r. 

 

6. Warsztaty ze sztuki ludowej malarstwo – czerwiec 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Podobrazia malarskie gruntowane  Bawełniane lub lniane. Różne rozmiary – 

minimum 3 rozmiary. Każdy z rozmiarów po 20 

sztuk. Łącznie 60 sztuk. 

60 sztuk (z podziałem na kolory) 

2 Farby akrylowe  tubki większe po około 150ml: 

 biała – 8 sztuki, 

 czarna – 4 sztuki, 

 czerwona (jasna, ciemna – chodzi o 2 

odcienie) po 2 sztuki 

 zielona (jasna, ciemna – chodzi o 2 

odcienie) po 2 sztuki 

 niebieska (jasna, ciemna – chodzi o 2 

odcienie) po 2 sztuki 

 brązowa (jasna, ciemna – chodzi o 2 

odcienie) po 2 sztuki 

 fioletowa (jasna, ciemna – chodzi o 2 

odcienie) po 2 sztuki 

 żółta (jasna, ciemna – chodzi o 2 

odcienie) po 2 sztuki 

40 sztuk (z podziałem na kolory) 
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 pomarańczowa (jasna, ciemna – chodzi 

o 2 odcienie) po 2 sztuki 

3 Palety do malowania  Drewniane lub plastikowe 20 sztuk 

4 Pędzle do farb akrylowych Mogą być zestawy. Zestaw zawierający minimum 

5 pędzli o różnej grubości. 

20 zestawów 

5 Werniks końcowy  Półmatowy w spray’u lub płynie. Pojemność 250 

ml. 
4 sztuki 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. 

 

7. Warsztaty z malowania na szkle – lipiec 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Farby do malowania na szkle  Kolory: 

 biała -7 sztuk, 

 czarna – 3 sztuki 

 czerwona jasna - 2 sztuki 

 czerwona ciemna  - 2 sztuki 

 zielona – 2 odcienie po 2 sztuki 

każdego z odcieni 

 niebieska – 2 odcienie po 2 sztuki 

każdego z odcieni 

 brązowa – 2 odcienie po 2 sztuki 

każdego z odcieni 

 fioletowa – 2 odcienie po 2 sztuki 

każdego z odcieni 

 żółta – 2 sztuki 

 pomarańczowa – 2 sztuki 
Pojemność buteleczek 50 ml 

34 sztuki (z podziałem na kolory) 

2 Pędzelki do malowania na szkle  np.”Kolibri Germany” lub „Gra Art” , nie muszą 

byc w zestawach ale dobrej jakości, płaskie i 

okrągłe, różne grubości nr.0-10 

30 sztuk 

3 Terpentyna balsamiczna  Bezzapachowa 10 opakowań 

4 Konturówki do szkła  Kolory: 

 złota (6szt),  

 srebrna (6szt), 

 czarna (6szt),  

 platynowa (6szt) 

24 kolory (z podziałem na kolory) 

5 Ramki na zdjęcia  4 różne rozmiary. Każdego rozmiaru 20 

sztuk. Łącznie 80 sztuk. 
80 sztuk (z podziałem na rozmiary) 

6 Szklane wazony/słoiczki Sztuki  10 sztuk 

 Szklane talerzyki Sztuki 10 sztuk 

 Szklane szklaneczki Sztuki 10 sztuk 

 Szklane buteleczki Sztuki 10 sztuk 

7 Patyczki do szaszłyków 1 sztuka = opakowanie po 50 sztuk 

patyczków 
3 opakowania 

8 Ręcznik papierowy  Sztuki  5 sztuk 

9 Płyn do mycia szyb Sztuki 1 sztuka 
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Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. 

 

 

8. Warsztaty z robienia makram – sierpień 2019r.  

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Sznurek bawełniany 

woskowany  

Motki. Średnica 1 mm, nawój ok 20 m 20 motków 

2 Sznurek bawełniany  Motki. Średnia 50mm, nawój 50 m  30 motków 

3 Koraliki drewniane naturalne  Sztuki. Średnica 20 – 30 mm  100 sztuk 

4 Koraliki drewniane mix 

kolorów  

Sztuka 2000 sztuk 

5 Obręcze metalowe  Sztuka. Średnica ok 10-20 cm. 40 sztuk 

6 Karabińczyki Sztuka. Metalowe. 100 sztuk 

7 Kółeczka montażowe  Sztuka. Stal nierdzewna. 500 sztuk 

8 Bigle do kolczyków  Sztuka. Srebrne. 100 sztuk 

9 Końcówki/zaciski  Sztuka 50 sztuk 

10 Bazy kolczyków  Sztuka 20 sztuk 

11 Kółka  Sztuka 50 sztuk 

12 Klej magic  Tubka 2 tubki 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. 

 

9. Warsztaty z wyszywania makatki łańcuszkiem – wrzesień 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Płótno lniane  Do haftowania tradycyjnego (grubszy splot – 

niezbyt gęsty) 
5 metrów 

2 Płótno bawełniano-lniane  Do haftowania tradycyjnego (grubszy splot – 

niezbyt gęsty) 
5 metrów 

3 Igły do haftowania   Różne grubości (z szerszym oczkiem).  

W zestawie po minimum 3-4 igły różnej grubości 

z szerszym oczkiem.  

20 kompletów 

4 Mulina Kolory: 

 Beżowy – 3 sztuki, 

 Żółty – 3 sztuki, 

 Złoty – 3 sztuki, 

 Pomarańczowy – 3 sztuki, 

 Różowy – 3 sztuki, 

 Czerwony – 10 sztuki, 

 Bordowy – 3 sztuki, 

 Fioletowy jasny – 3 sztuki, 

 Fioletowy ciemny – 3 sztuki, 

 Brązowy jasny – 3 sztuki, 

 Brązowy ciemny – 3 sztuki, 

 Niebieski – 3 sztuki, 

71 sztuk (z podziałem na kolory) 
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 Turkusowy – 3 sztuki, 

 Granatowy – 10 sztuki, 

 Zielony jasny – 3 sztuki, 

 Zielony ciemny – 3 sztuki, 

 Czarny – 3 sztuki, 

 Biały – 6 sztuk. 

5 Ołówki Sztuki 20 sztuk 

6 Kordonki  Różne kolory  - do ozdabiania brzegów serwety 20 sztuk 

7 Kalka ołówkowa 1 opakowanie zawierające 20 sztuk 1 opakowanie / 20 sztuk 

8 Gumka do mazania  Sztuki  10 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 6 września 2019 r. 

 

10. Warsztaty z szydełkowania (ozdoby choinkowe) – październik 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Szydełka metalowe  1,25  
 

20 sztuk 

2 Nożyczki  
 

Dla dorosłych, sztuki. 20 sztuk 

3 Igły  Z większymi otworami 3 zestawy 

4 Gałki nitki Snehurka  Kolory :  

 biały – 12 sztuk,  

 czerwony – 12 sztuk,  

 złoty – 12 sztuk 

36 sztuk (z podziałem na kolory) 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 4 października 2019 r. 

 

11. Warsztaty z wykonania ludowych ozdób świątecznych – listopad 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Pudełka drewniane  Sztuka. Wymiar 14 x 14 cm. 20 sztuk 

2 Pionki drewniane  Sztuka. Wysokość 9 cm. 40 sztuk 

3 Koraliki drewniane  Sztuka. Średnica 1 cm. 20 sztuk 

4 Zamknięcia do pudełek  Sztuka 20 sztuk 

5 Biała farba akrylowa  Litr 1 litr 

6 Papier do scrapbookingu  Sztuka Wymiary 30x30 cm. 10 sztuk 

7 Słoma  Długość słomy ok 20 cm. Jeden zestaw 

zawiera 50 szt. 
20 zestawów 

8 Kordonek czerwony  sztuka 5 sztuk 

9 Papier kolorowy  Arkusz. Wymiar A4. 20 arkuszy 

10 Klej magic  Tubka 10 tubek 

11 Wstążki satynowe  Sztuka. Szerokość 0,5 – 1 cm. 5 sztuk 

12 Wstążki satynowe   Sztuka. Szerokość 2 – 3  cm. 5 sztuk 
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Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. 

 

 

12. Warsztaty z wypieku pierników tradycyjnych – grudzień 2019r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Mąka pszenna  Kilogramy 60 kilogramów 

2 Cukier biały kryształ   Kilogramy 20 kilogramów 

3 Miód   Słoiki każdy po 1 litr 10 litrów 

4 Masło  Kostki 20 kostek 

5 Foremki do wykrawania Różne wzory małe i duże. W zestawach. 10 kompletów 

6 Przyprawa do piernika   Duże opakowania 20 sztuk 

7 Proszek do pieczenia   Sztuki 20 sztuk 

8 Jajka   Sztuki 40 sztuk 

9 Kakao   Opakowanie po 250g 10 opakowań 

10 Cukier puder   Opakowania po 0,5 kg. 10 kilogramów 

11 Cytryny   Kilogramy 3 kilogramy 

12 Papier do pieczenia   Sztuki 20 sztuk 

13 Blaszka do pieczenia   Sztuki 10 sztuk 

14 Soda oczyszczona   Sztuki 20 sztuk 

15 Posypka kolorowa  Różne rodzaje różne kształty.  60 sztuk 

16 Rękaw cukierniczy Sztuka = zestaw (wraz z tylkami). Zestaw 

zawiera:  

- rękaw cukierniczy wielorazowy - 

wykonany z bawełny, o długości 26 cm;  

- 4 tylki (końcówki) - 3 gwiazdkowe o 

różnej średnicy i 1 okrągłą;  

- 1 końcówka do nadziewania.  

Możliwy do mycia w zmywarce.  

Materiał: bawełna, stal nierdzewna  

1 sztuka 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. 

 

 

Warsztaty w okresie styczeń 2020r. – czerwiec 2020r. 

1. Warsztaty z wyrabiania ludowych ozdób słomianych – styczeń 2020r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Słoma  Długość słomy ok.  20 – 50 cm. Opakowanie. 

Jedno opakowanie zawierające 50 szt. 
100 opakowań  

2 Kordonek biały Motek 10 motków 

3 Kordonek czerwony Motek 10 motków 

4 Brokat kolorowy Opakowanie 10 opakowań 
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Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. 

 

 

2. Warsztaty z rzeźbiarstwa w drewnie –  luty 2020r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Deski lipowe  Sztuka 20 sztuk 

2 Papier ścierny  Arkusz. Różnej gramatury  20 arkuszy 

3 Ołówki  Sztuka 20 sztuk 

4 Wzory płaskorzeźby  Sztuka 20 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. 

 

3. Warsztaty z wikliniarstwa ozdobnego – marzec 2020r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Wiklina  Kilogram. Świeża. Długości od ok 100 cm do ok 150 cm 200 kg 

2 Sekatory Sztuka 10 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 6 marca 2020 r. 

 

4. Warsztaty ceramiczne – kwiecień 2020r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Pędzle do szkliwienia z włosia 

wiewiórki  

Sztuki. 20 sztuk 

2 Glina dla każdego - glina 

miękka 

W „opakowaniach” po 1 kilogramie. 20 kilogramów 

3 Glina dla każdego - glina 

twardej czyli szamotka  

W „opakowaniach” po 1 kilogramie. 20 kilogramów 

4 Szkliwa  Komplet zawierający 10 sztuk opakowań po 200 ml. 

Różne kolory. 
2 komplety 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

 

5. Warsztaty z wyrabiania ozdób techniką wycinanki ludowej – maj 2020r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Baza notesu Wymiar A5. Sztuka. 20 sztuk 

2 Elementy ze sklejki - breloczki Sztuka. 20 sztuk 
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3 Baza kartki Bazy do kartek w kolorze białym w formacie A6 (ok. 10,5 

x 14,8 cm po złożeniu), złamane wzdłuż długiego boku 

(po rozłożeniu kartka ma wymiary 21 x 14,8 cm).  

Papier o gramaturze 250 gsm, delikatnie satynowanego, 

bezdrzewnego i bezkwasowego, wyprodukowanego 

zgodnie z normami FSC.  

20 sztuk 

4 Shadow box baza Wymiary ok. 20 x 20 cm. 20 sztuk 

5 Antyrama  Wymiary ok. 20 x 20 cm. 20 sztuk 

6 Papier kolorowy Wymiar A4 30 bloków 

7 Papier kolorowy Wymiar A3 30 bloków 

8 Klej w tubce Sztuka 20 sztuk 

9 Klej do decoupage  Sztuka – pojemność 500 ml 1 sztuka 

10 Lakier akrylowy  Sztuka – pojemność 1 l 1 sztuka 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 maja 2020 r. 

 

6. Warsztaty z robienia serwetek na drutach – czerwiec 2020r. 

Lp. Nazwa produktu Rozmiar/jednostka/opis Ilość 

1 Druty bambusowe skarpetkowe  Rozmiar 3 mm do 5 mm  20 kompletów 

2 Druty na żyłce  3-5 mm 20 kompletów 

3 Znaczniki oczek  Komplet po 20 sztuk znaczników 5 kompletów 

4 Kordonek 100% bawełna,  100 gram, długość około 290 m 20 motków 

5 Włóczka bawełniana   Mix kolorów motek 50 gr 20 sztuk 

6 Szydełko metalowe  Wymiary 1,5 mm do 3 mm. 20 sztuk 

7 Wzory serwet  Różne wzory 20 sztuk 

 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. 

 

4. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

4.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać niezbędne zasoby do wykonania zamówienia. 

4.2 Wykonawca nie może podzlecać przeprowadzenia zadania osobom ani podmiotom trzecim, przedmiot 

zamówienia w całości musi zostać przeprowadzony samodzielnie przez Oferenta. 

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAMÓWIENIU 

5.1 Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Oferentów, którzy: 

a) posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie prac objętych niniejszym postępowaniem – 

minimum 2 zrealizowane zamówienia (podobne do badanej oferty). 

5.2. Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo 

z 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, w szczególności poprzez: 
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a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawanie 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.  

 

6.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w nieprzekraczalnym terminie: 

 

Warsztaty w okresie od lipca 2018 roku do grudnia 2018 roku  

1. Warsztaty z wyrabiania ludowych ozdób słomianych – lipiec 2018r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia  30 lipca 2018 r. 

2. Warsztaty z rzeźbiarstwa w drewnie – sierpień 2018r 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia  17 sierpnia 2018 r. 

3. Warsztaty z wikliniarstwa ozdobnego – wrzesień 2018r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 września 2018 r. 

4. Warsztaty ceramiczne – październik 2018r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 października 2018 r. 

5. Warsztaty z wyrabiania ozdób techniką wycinanki ludowej – listopad 2018r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. 

6. Warsztaty z szydełkowania (ozdoby choinkowe) – grudzień 2018r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. 

 

Warsztaty w okresie styczeń 2019 r. – grudzień 2019 r. 

1. Warsztaty z haftu tradycyjnego płaskiego – styczeń 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. 

2. Warsztaty z szycia i zdobienia haftem serwety – luty 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. 

3. Warsztaty z wykonania palmy wielkanocnej, pisanek – marzec 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 marca 2019 r. 

4. Warsztaty z decoupage – kwiecień 2019r. 
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Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. 

5. Warsztaty z bibułkarstwa (robienie kwiatków i innych ozdób z bibuły) – maj 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 10 maja 2019 r. 

6. Warsztaty ze sztuki ludowej malarstwo – czerwiec 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. 

7. Warsztaty z malowania na szkle – lipiec 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. 

8. Warsztaty z robienia makram – sierpień 2019r.  

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. 

9. Warsztaty z wyszywania makatki łańcuszkiem – wrzesień 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 6 września 2019 r. 

10. Warsztaty z szydełkowania (ozdoby choinkowe) – październik 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 4 października 2019 r. 

11. Warsztaty z wykonania ludowych ozdób świątecznych – listopad 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. 

12. Warsztaty z wypieku pierników tradycyjnych – grudzień 2019r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 6 grudnia 2019 r. 

 

Warsztaty w okresie styczeń 2020r. – czerwiec 2020r. 

1. Warsztaty z wyrabiania ludowych ozdób słomianych – styczeń 2020r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. 

2. Warsztaty z rzeźbiarstwa w drewnie –  luty 2020r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. 

3. Warsztaty z wikliniarstwa ozdobnego – marzec 2020r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 6 marca 2020 r. 

4. Warsztaty ceramiczne – kwiecień 2020r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

5. Warsztaty z wyrabiania ozdób techniką wycinanki ludowej – maj 2020r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 8 maja 2020 r. 

6. Warsztaty z robienia serwetek na drutach – czerwiec 2020r. 

Dostawa materiałów do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. 
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7.  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie określonym na fakturze/rachunku jednak nie krótszym niż 14 dni na 

podstawie prawidłowo wystawionego rachunku/faktury do zawartej umowy. 

 

8. INFORMACJE OGÓLNE 

8.1 Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami niniejszego Zapytania Ofertowego. 

8.2 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8.3 W trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą 

faksem, listem poleconym lub drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego oraz adres e-mail Oferenta. 

8.4 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

8.5 Korespondencję – rozumianą jako zapytanie, wyjaśnienie wątpliwości – związaną z niniejszym 

postępowaniem należy kierować na adres wskazany w pkt 8.6 niniejszego zapytania ofertowego. 

8.6 W sprawach związanych z treścią oferty informacji udziela:  

 

Jan Czaja, tel. 14 307-05-01, e-mail: naszepogorze.naszetradycje@gmail.com (od poniedziałku do piątku, w 

godz. 08.00-15.00) lub osobiście pod adresem Stowarzyszenie Grupa ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1. 

 

9. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

9.1 Ofertę sporządza się w języku polskim. 

9.2 Dopuszcza się złożenie oferty w wersji papierowej, bądź elektronicznej: 

 a) osobiście w siedzibie biura projektu, prowadzonego przez: 

              Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA, pod adresem: 33-114 Rzuchowa 1 

 b) za pośrednictwem operatora pocztowego / kuriera  na adres biura projektu  

 c) drogą elektroniczną na e-maila biura projektu: naszepogorze.naszetradycje@gmail.com 

(we wskazanych wyżej przypadkach decyduje data wpływu oferty do biura projektów) 

9.3 Oferent składa ofertę kompleksowo – na całość zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Zapytania 

Ofertowego. 

W przypadku niemożliwości złożenia oferty całościowej/kompleksowej przez Oferenta Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania oferty częściowych oraz składanie ofert wariantowych. W razie składania 

ofert częściowych lub ofert wariantowych należy zaznaczyć na Formularzu ofertowym, której części 

Specyfikacji przedmiotu zamówienia dotyczy składana oferta. 

mailto:naszepogorze.naszetradycje@gmail.com


_____________________________________________________________________________________ 

 

 

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

9.4 Oferta musi zawierać wszystkie załączniki wymagane w niniejszym postępowaniu: 

a) Załącznik 1 – Formularz ofertowy  

b) Załącznik 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień 

9.5 W przypadku złożenia oferty w wersji papierowej Oferent umieści ofertę w kopercie, która będzie 

zaadresowana i oznaczona następująco:  

 

 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA / biuro projektu „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” 

33-114 Rzuchowa 1 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/07 RPO WM/2018 

Nie otwierać przed 26.07.2018r. godz.10.00 

 

9.6 Oferent umieści na kopercie także swoją nazwę oraz adres w sposób umożliwiający ich odczytanie. 

9.7 Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty tj. 

opieczętowana lub zalakowana. 

9.8 Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.9 W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, 

oznaczoną jak w punkcie 9.5 z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 

9.10 Oferent nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty, po upływie 

terminu składania ofert. 

 

10. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT 

10.1  Oferty należy składać w terminie do dnia 25.07.2018r. do godziny 15.00 włącznie w siedzibie biura 

projektu.  

Miejsce złożenia oferty: biuro projektu „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” Stowarzyszenie GRUPA 

ODROLNIKA pod adresem 33-114 Rzuchowa 1, czynne: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00. 

10.2 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

11. TERMIN, MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 

11.1 Oferty zostaną otwarte  w dniu 26.07.2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie biura projektu. Zamawiający 

nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
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11.2 W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert.  

11.3 Komisja obowiązana jest poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki drukarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym niezwłocznie Oferenta. Jeżeli Oferent nie wyrazi zgody 

na poprawienie oferty w terminie do godziny 15.00 w dniu otwarcia ofert tj. 26.07.2018r. jego oferta podlega 

odrzuceniu. 

11.4 W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cenowych  

z Oferentem, który uzyskał najwyższą ilość punktów w przypadku przekroczenia przewidzianej zgodnie  

z budżetem kwoty na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania Oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

 

13. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak i unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 

Wysyłka informacji o wyniku postępowania do każdego z potencjalnych Oferentów, którzy złożyli ofertę 

nastąpi w dniu 26.07.2018r. Informacje zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez 

e-mail luz za pośrednictwem poczty tradycyjnej (jeżeli w Formularzu Ofertowym nie będzie adresu e-mail). 

 

14. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez ofertę wynosi 100. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów: 

a) łączna cena całości usługi BRUTTO – waga 80 punktów 

 

                                                najniższa cena spośród złożonych ofert  

   liczba punktów (cena)=   ------------------------------------------------------------  x 80 punktów 

                                                                 cena badanej oferty 

oceniane na podstawie załącznika nr 1 

 

 

b) doświadczenie w branży – waga 20 punktów 

                         liczba zrealizowanych  

                        podobnych zamówień badanej oferty 

liczba punktów (doświadczenie) =  ---------------------------------------------------------  x 20 pkt 
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                       największa liczba zrealizowanych  

                         podobnych zamówień 

oceniane na podstawie załącznika nr 2 

 

15. ZAWARCIE UMOWY 

Z Oferentem, którego oferta uzyska największą ilość punktów, Zamawiający zawrze stosowną umowę. 

Umowa zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 

W przypadku uzyskania przez Oferentów równej liczby punktów decyduje kolejność złożenia oferty (data, 

godzina) w biurze projektu. 

 

16. DODATKOWE ZASTRZEŻENIA 

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego Oferentom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie  

o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

 

17. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

a) Załącznik 1 – Formularz ofertowy (wzór) 

b) Załącznik 2 - Wykaz zrealizowanych zamówień 

 


