
 
  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. 26.09.2017 r. 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum wielu Pokoleń” Fundacja PRO OMNIS  zaprasza do 

składania ofert na dostawę Zakup materiałów dekoracyjnych do DDP dla uczestników Dziennego 

Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Jarużyńskiej 9 w Bydgoszczy. 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie materiałów dekoracyjnych  dla stworzenia jak najbardziej 

domowych warunków w Dziennym Domu Pobytu dla uczestników projektu „Centrum Wielu Pokoleń”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Materiały  pomogą stworzyć jak 

najbardziej domowe warunki w Dziennym Domu Pobytu zaplanowano zakupić materiały dekoracyjne tj.: 

koce, poduszki, narzuty, serwety, wazoniki, ramki na zdjęcia, lampki, świeczki, sztukaterię, dywaniki, 

chodniczki, maty pod obuwie, lampiony, świeczniki, kwiaty, doniczki, lustra, obrazy itp. Podany poniżej  

asortyment jest przykładowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany produktu na inny o tej 

samej lub podobnej wartości cenowej. 

 

L.P. Nazwa Ilość sztuk Parametry 

1. Ramka do zdjęć - multi 
3 szt. Ramka drewniana w kolorze białym lub czarnym pozwalająca 

na umieszczenie w niej od kilku do kilkunastu zdjęć 

2. Cerata na stoły 
5 szt. Cerata na stoły w kolorze szarym, czarnym, białym lub we 

wzory. Szer. 140 cm Odporna na ścieranie 

3. Lustro  2 szt. Lustro o wymiarach 80/180 

4. Osłonki na donice 5 sztuk Różne kolory, śr. 15-20 cm, ceramiczna lub metalowa  

5. Farba tablicowa 1 litr Farba w kolorze czarnym 

6. Farba do ścian 15 litrów Farba do ścian odporna na ścieranie 

7.  Obrusy 10 szt. Rozm.  140X100 plamoodporne w kolorze białym 

8. Choinka sztuczna 1 szt. Wysokość 180-2000 cm 

9. Ozdoby choinkowe komplet Bombki w różnych kolorach i rozmiarach, łańcuchy 

10. Poduszka 5 szt. Różne kolory 

11. Koce polarowe 15 szt Różne kolory , cienkie, delikatne 



 

Poniżej podano kody CPV, które mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie na zajęciach.  

Kody CPV:  
 

39500000-7 Wyroby włókiennicze 

39510000-0 Wyroby włókiennicze w rodzaju używanych w gospodarstwie domowym 

39511000-7 Koce i pledy 

39511100-8 Koce 

39511200-9 Pledy 

39512000-4 Bielizna pościelowa 

39512100-5 Prześcieradła 

39512200-6 Pokrycia 

39512300-7 Pokrowce na materace 

39512500-9 Poszewki na poduszki 

39512600-0 Pokrowce na siedziska 

39513000-1 Bielizna stołowa 

39513100-2 Obrusy 

39513200-3 Serwety stołowe 

39515000-5 Zasłony, draperie, lambrekiny oraz rolety tekstylne 

39515100-6 Zasłony 

39516120-9 Poduszki 

39530000-6 Dywany, maty i dywaniki 

39531000-3 Dywany 

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 

44810000-1 Farby 

39298000-7 Figurki, ozdoby, ramy do fotografii lub zdjęć oraz lustra 

39298100-8 Ramki do fotografii 

39298200-9 Ramki do obrazków 

39298300-0 Wazony na kwiaty 

39298400-1 Figurki 

39298500-2 Ozdoby 

39298900-6 Różne wyroby dekoracyjne 

39298910-9 Choinki 



39299000-4 Wyroby szklane 

39293200-4 Sztuczne kwiaty 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 
 
Termin wykonania zamówienia: 26.09.2017-20.03.2018. 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 28.09.2017 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. 
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