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Wieżyca, dnia 30.08.2018r.  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 
prowadzone w trybie rozeznania rynku 

 
Na zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych 
malowania na porcelanie w ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób 
starszych w Powiecie Kartuskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: 6 Integracja, Działania: 6.2 Usługi 
społeczne, Poddziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych. 
 

1. Zamawiający: 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy 

Wieżyca 1, 83-315  Szymbark  

NIP: 589 18 26 387  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 

Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o 

wartości od kwoty 20 tys. do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT), z zastosowaniem trybu uproszczonego tj. 

przeprowadzenie udokumentowanego rozeznania rynku zgodnie z 

„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 

2017 r.). Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego 

www.kul.org.pl 

3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy 5 zestawów materiałów do 
przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na porcelanie w ramach projektu 
„NESTOR – standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim”.  
 
 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: 
5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych malowania na 
porcelanie. 
1 zestaw składa się następujących materiałów: 
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Lp. Nazwa Szczegółowy Opis Ilość 

1.  Folia  Folia ochronna do 
zabezpieczenia stołów przez 
zabrudzeniami o wymiarach min. 
10 metrów x 10 metrów  

2 

2.  Farby do 
ceramiki 
Pebeo  

Farby do ceramiki Pebeo 45ml 
zestaw o następujących kolorach: 
- 10 White – 3 szt.  
- 11 Lavender – 2 szt.  
- 12 Mauve – 2 szt 
- 14 Black – 2 szt.  
- 15 Rich Gold – 2 szt  
- 16 Torqouise –2 szt 
- 18 Red Brown – 1 szt 
- 19 Chamois – 1 szt 
- 21 Rich Yellow – 2 szt 
- 23 Orange – 1 szt 
- 24 Cherry Red – 2 szt 
- 27 Leaf Green – 1 szt 
- 28 Vistoria Green – 2 szt 
- 30 Pearl – 2 szt 
- 31 Cydamen- 1 szt 
- 33 Light Yellow – 2 szt 
- 34 Pink – 2 szt.  
- 35 Blue- 2 szt  
 
 

31 

3.  Rozcieńczalnik 
bezzapachowy 
do farb 
Ceramic 

Rozpuszczalnik, pojemość 20 ml  2 

4.  Terpentyna   Terpentyna bezzapachowa, poj. 
500 ml  

1 

5.  Farba 
konturowa 
(refief) 

Konturówka  - farba konturowa do 
ceramiki, producent Pebeo 
glass&ceramic relief farby: 

- 460 Vermilion Gold – 3 szt 
- 773110 Pale Gold – 2 szt.  

5 

6.  Pisaki do 
pisania na 
porcelanie  1,2 
mm 

Pebeo porcelaine 150 pisaki do 

porcelany 1,2mm: 

- 09 Anthraicite Black  

  

6   

7.  Pisaki do 
pisnia na Pebeo porcelaine 150 pisaki do 

16 

http://www.szal-art.pl/pebeo-glass-ceramic-relief-farby-konturowe-do-szkla-i-ceramiki_1622_2542/773110pale-gold/
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porcelanie 0,7 
mm 

porcelany 0.7mm: 

- 04 Lapis Blue, szt. 3 

- 07 Amazonite Green, szt. 3 

- 08 Earth Brown , szt.3 

- 09 Anthracite Black, szt. 7   

 

8.  Pędzle 
syntetyczne 
okrągłe 

 

Pędzle syntetyczne, okrągłe, 

producent Renesans: 

- nr 2, szt. 5 

- nr 3, szt. 5 

- nr 4, szt. 10 

- nr 6, szt.  10 

 

20 

9.  Kubki Kubek porcelanowy, biały, 
producent Lubiana, model (w 
zależności od dostępu) 
- Vistoria 
- albo Filip 
- albo Merkury   

40 

10.  Gąbka  Gąbka zwykła o szerokości ok. 2 
– 3 cm, do malowania tła farbami 
do ceramiki (wymiary ok. 20 x 20 
cm) 

1  

11.  Ręczniki 
papierowe  

Ręczniki papierowe w rolkach lub 
listkach (min. 100 listków) 

3  

 

 
Materiały muszą być nowe, nieużywane i wolne od wad i usterek. 
 

4. Kody CPV zamówienia: 

44812000-5 Farby do celów artystycznych 
37821000-9 Pędzle artystyczne 
44111300-4 Ceramika 
44832000-1 Rozpuszczalniki 
33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk 
44174000-0 Folia 
 

5.Termin realizacji zamówienia:  
Do dnia 14.09.2018 r. 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu: 
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 

http://www.szal-art.pl/pebeo-porcelaine-150-pisaki-do-porcelany-07mm_1559_6723/04-lapis-blue/
http://www.szal-art.pl/pebeo-porcelaine-150-pisaki-do-porcelany-07mm_1559_6723/07-amazonite-green/
http://www.szal-art.pl/pebeo-porcelaine-150-pisaki-do-porcelany-07mm_1559_6723/08-earth-brown/
http://www.szal-art.pl/pebeo-porcelaine-150-pisaki-do-porcelany-07mm_1559_6723/09-anthracite-black/
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pomiędzy 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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

(rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z 

postępowania.  

 

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 5 wymaga 

przedłożenia oświadczenia (załącznik 2). 

 

 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków na podstawie złożonych 

przez oferenta oświadczeń i dokumentów. Sposób oceny dokumentów będzie 

zgodny z formułą „spełnia – nie spełnia”. 

 
 

7. Kryteria oceny oferty: 

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:  

Kryterium - cena brutto oferty „C” –  waga 100%  (100% = 100 pkt.) 

Kryterium: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) 

zostanie ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru:  

     najniższa cena 

     C = ---------------------------- x 100%  

     oferowana cena 
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Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą 

liczbę punktów. 

 

 
 

8. Miejsce i termin składania ofert:   

1. Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
sulinab@kul.org.pl, osobiście  lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do 
Zamawiającego) na adres: Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca 1, 83-315 
Szymbark,  do dnia 07.09.2018 r. do godz. 9:30. 
2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o 
braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem 
określonym w Załączniku nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego.  

3.  Oferta wraz z załącznikiem powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego 
uprawnioną zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia 
oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy.  

4. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą 
odrzucone.  

5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.  
6. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z 

Zamawiającym pod nr tel. 603-991-705, e-mail; sulinab@kul.org.pl 
 
 

 

 
9. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty 
telefonicznie lub mailowo. Wyniki zapytania ofertowego zostaną ogłoszone na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 

10. Oferta powinna zawierać: 
a) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

mailto:sulinab@kul.org.pl
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b) Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych – załącznik nr 

2. 

. 
11. Informacje dodatkowe: 

 
a) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  

z niewłaściwego wysłania lub dostarczenia oferty lub braku 
którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie/złożenie 
oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu, 

b) otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego, 
c) o terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje 

data i godzina wpłynięcia do Zamawiającego, 
d) oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu 

pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego, 
e) pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia, 
f) Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy, 
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia na 

każdym etapie postępowania,  
h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
j) Wykonawca musi wykonywać zamówienie osobiście, nie ma możliwości 

podzlecania zadań.  

k) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 

zamówienia bez podania przyczyny. 

 
 

 
12. Wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia: 
 

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w 
szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
-     posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

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

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa  
lub powinowactwa w linii prostej, bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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13. Osoba uprawniona do kontaktów: 
Osoba uprawniona do kontaktów ze strony Zamawiającego w kwestiach 
formalnych i merytorycznych: 
Pani Sulisława Borowska – tel. 603 991 705, e-mail: sulinab@kul.org.pl   
 

Załączniki:  
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
b) Oświadczenie o  braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych – załącznik  

nr 2. 
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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego nr 3/2018 
z dnia 30.08.2018 roku 

 
…………………………………………… 
            Nazwa i adres Oferenta 
 
 Zamawiający: 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca 1 
83-315 Szymbark 
NIP: 589-18-26-387 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 3/2018 z dnia 30.08.2018 r. dotyczące na 
zakup 5 zestawów materiałów do przeprowadzenia zajęć rękodzielniczych 
malowania na porcelanie ramach projektu „NESTOR – standard wsparcia osób 
starszych w Powiecie Kartuskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej: 6 Integracja, Działania: 6.2 Usługi 
społeczne, Poddziałania: 6.2.2 Rozwój usług społecznych, poniżej składam ofertę: 
 
  

Nazwa zadania 
Liczba 

pakietów 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
 za 1 pakiet  

 

Cena 
całkowita 

brutto   
za 5 pakietów 

1 2 3 4 

5 zestawów 
materiałów do 

przeprowadzenia 
zajęć 

rękodzielniczych 
malowania na 

porcelanie 

 
  

  
                 
 
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, że: 

1. Spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamówienie będzie zrealizowane zgodnie z zakresem określonym w 

zapytaniu ofertowym. 
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3. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do 

zrealizowania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

4.  Znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

5.  Zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 

Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

6. Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty wykonania zamówienia, w tym  koszty 

podatkowe oraz koszt dostawy zamówienia. 

 
 
 
Dane do kontaktu: 
 
……………………………………………. 
 

 
 …………………………                                                          ……………………… 
Data i miejscowość                                                                Podpis oferenta 
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Załącznik nr 2  

do zapytania ofertowego nr 3/2018 
z dnia 30.08.2018 roku 

 
…………………………………………… 
            Nazwa i adres Oferenta 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że pomiędzy  
 

………………………………………………………...………………………………….. 
                                                      (nazwa Oferenta) 

a Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym w Wieżycy, osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego i osobami 

wykonującymi w imieniu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie 

zachodzą okoliczności dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych, w 

szczególności poprzez:  

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

 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. 

 
 

------------------------------------------------- 
(miejscowość i data) 

 
 

------------------------------------------------ 
(czytelny podpis Oferenta) 

 
 
 

 


