
Bydgoszcz, dnia 05.09.2018 r. 
 

 

Rozeznanie rynku 

w ramach projektu: „Centrum Wielu Pokoleń” 

 
1. Zamawiający: Fundacja Pro Omnis siedziba ul. Jerzego Rupniewskiego 11 85-796 Bydgoszcz, biuro 

projektu : ul. Jarużyńska 9 85-790 Bydgoszcz, NIP 5542866796, REGON 340715939.  
2. Dotyczy: zakupu produktów (do poczęstunku na spotkania) dla ok. 30 osób z otoczenia 

uczestników i uczestniczek dziennego domu pobytu „Centrum Wielu Pokoleń” 
 

3. Zakup będzie realizowany w okresie od 17.09.2018 r. do 31.07.2019 r., w dni robocze tj. od 
poniedziałku do piątku.  

4. Tryb udzielenia zamówienia  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodne z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
5. Do składania ofert upoważnione są wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).  
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 
Przedmiot rozeznania rynku: 

 
Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest ustalenie ceny zakupu produktów na 96 spotkań dla ok. 
30 osób.  
Przykładowy zestaw na 1 spotkanie: 
 

Produkt Gramatura 
Kawa sypana 500g 
Kawa 
rozpuszczalna 

250g 

Cukier 1kg 
Śmietanka do 
kawy 

1l 

Mleko do kawy 1l 
Woda mineralna 
(ngaz) 

15 l 

Woda mineralna 
(gaz) 

15l 

Ciastka kruche* 6kg 
Ciasto (2 rodzaje 
łącznie ok.3kg) 

6kg 

 
• Opcjonalnie ok. 60 szt. owoców 
 
Łączna liczba spotkań/zestawów ww produktów : 96 

 



Produkty powinny być dostarczone do siedziby „Centrum Wielu Pokoleń” – dziennego domu pobytu 
na ul. Jarużyńskiej 9 w Bydgoszczy w godzinach funkcjonowania domu (od poniedziałku do piątku w 
godz. od 8:00 do 16:00). 

 

Osoby do kontaktu: 

 
• Agnieszka Lange-Olszewska, tel. 601 388 088, e-mail: biuro@proomnis.org.pl 
• Aleksandra Lewandowska, tel. 664 713 540, e-mail: biuro@proomnis.org.pl 

 
Termin i miejsce składania oferty 

 

Oferty cenowe prosimy składać na załączonym formularzu do 10.09.2018 pod adres: 
biuro@proomnis.org.pl lub do biura projektu na ul. Jarużyńską 9 w Bydgoszczy w godzinach od 
8:00 do 16:00, z dopiskiem (w temacie maila lub na kopercie) „Oferta na zakup produktów (na 

potrzeby poczęstunku na spotkania) – Centrum Wielu Pokoleń”. 
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Formularz oferty 

na zakup produktów (na potrzeby poczęstunku na spotkania) 
w ramach projektu pn. „Centrum Wielu Pokoleń”   

DANE OFERENTA 
 

Nazwa firmy: Adres siedziby: 
 

 

Telefon: E-mail: 

 

REGON: WWW: 

 

NIP: Reprezentant: 

 (osoba uprawniona do złożenia oferty) 
 
 

OSOBA DO KONTAKTU 
 

Imię i nazwisko: 

 

Telefon: E-mail: 

 

Przedmiot oferty wraz z opisem Cena za 1 zestawu na 1 spotkanie (zł brutto) 
 
 
 Cena zestawu produktów  
 na 1 spotkanie 

 

Oświadczenia: 
 

1. Reprezentuję Podmiot Ekonomii Społecznej tj.: 
 

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);  
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
i) CIS i KIS;  
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z 
późn. zm.);  
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. 

 

W tym: 
 

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają 
realizację celów statutowych;  
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 
21, z późn. zm.); 



 
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

2. Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z zakresem określonym w zaproszeniu. 
 

3. Reprezentuję podmiot prowadzący działalność usługową w zakresie zgodnym z przedmiotem 

niniejszego postępowania oraz posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 

4. Oświadczam, że reprezentuję podmiot, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
5. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego w 

przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą.  
6. Oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………… 

(data, podpis, pieczęć) 


