Fundacja PRO OMNIS
ul. Rupniewskiego 11
85-790 Bydgoszcz
Projekt pn. „Centrum Wielu Pokoleń” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Bydgoszcz, dn. 22.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum wielu Pokoleń” Fundacja PRO OMNIS zaprasza do
składania ofert na zakup wyposażenia i sprzętu ogrodowego dla uczestników Dziennego Domu
Pobytu mieszczącego się przy ul. Jarużyńskiej 9 w Bydgoszczy.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zakup wyposażenia i sprzętu ogrodowego dla podopiecznych
DDP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Uczestnicy projektu będą mogli wspólnie odpoczywać na świeżym powietrzu lub zorganizować grilla dla
siebie i swoich najbliższych. W ogródku będą odbywać się różne imprezy integracyjne jak pikniki czy festyny.
W tym celu niezbędny jest zakup zestawy ogrodowego składającego się ze stołów drewnianych, drewnianych
ławeczek oraz parasola ogrodowego. Tak przygotowany ogródek będzie zachęcał do spędzania w nim jak
najwięcej czasu. Dodatkowo zaplanowano zakup namiotu, dzięki któremu uczestnicy będą mogli przebywać
na powietrzu również w dnie pogodę, namiot będzie chronił przed słońcem w upalne dni oraz foteli
ogrodowych dla uczestników.

Przykładowy zestaw
L.P.
1.

Nazwa
Namiot

Ilość sztuk
1 sztuka
1 sztuka

2.

Parasol

3.
4.

Ławki (zestaw mebli)
Stół (zestaw mebli)

4-5 sztuk
1 sztuk

Parametry
Wymiary 3x6 m, wys. 2 m, kolor: biały, przypinane ścianki z
oknami, stalowy stelaż
Parasol przeciwsłoneczny. Wykonany jest ze stabilnego
stelaża aluminiowego i materiału 100 % poliestrowego.
Współczynnikiem ochrony przeciwsłonecznej do UV 50+ oraz
Korba do łatwego otwierania i zamykania parasola.

Zestaw mebli ogrodowych wykonanych z impregnowanego
drewna sosnowego stół plus ławki - stół 90 x 170 cm 2 szt.
ławki 170 cm, ławeczka szczytowa 90 cm lub stół blat
157/180 cm, 6 szt. ławeczka 90 cm

5 szt
5.

Fotel ogrodowy

Konstrukcja krzesła opiera się na malowanych proszkowo
aluminiowych ramach; Kąt nachylenia oparcia można
regulować, Siedzisko i oparcie zostały wykonane z trwałego
tworzywa odpornego na promienie UV

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: 26.03.2018-20.09.2018. Powyżej wymieniony towar należy dostarczyć do
Dziennego Domu Pobytu w Bydgoszczy ul. Jarużyńska 9 w godzinach 8-16.

Kryteria oceny ofert.
1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).
2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 23.03.2018 r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres:
biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 oraz
Załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
Zaproszenie jest kierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:
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:

a. CIS i KIS;
b. 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:

a. 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;

b. 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.);
c. 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%.

