Bydgoszcz, 05.09.2018

Zaproszenie do współpracy dostarczenie materiałów zajęć terapeutycznych dla otoczenia
uczestników projektów 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: dostarczenia materiałów na zajęcia terapeutyczne dla otoczenia uczestników projektu
„Centrum Wielu Pokoleń” przy ul. Jarużyńskiej 9 w Bydgoszczy.
3. Usługa świadczona będzie w okresie od 10.09.2018 r. do 31.07.2019 r., w dni robocze tj. od
poniedziałku do piątku, możliwe są spotkania w święta i weekendy, jeśli taki termin zaplanowany z
uczestnikami.
4. Do składania ofert współpracy upoważnione są wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej (PES).
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Przedmiot zaproszenia do współpracy:
Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest dostarczenia materiałów na zajęcia terapeutyczne dla
otoczenia uczestników projektu „Centrum Wielu Pokoleń” – dziennego domu pobytu na ul.
Jarużyńskiej 9 w Bydgoszczy lub telefonicznie w godzinach funkcjonowania Domu, , na min. 24
spotkania realizowane w okresie od 10.09.2018 r. do 31.07.2019 r.
Materiały na zajęcia terapeutyczne będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu i
zaplanowanych działań, będą to materiały papiernicze, ale także bilety na wystawę, do kina czy
teatru oraz bilety komunikacyjne usługi muzeów, materiały z tworzyw sztucznych, dekoracyjne,
zdobnicze, produkty do zajęć ze zdrowego odżywiania itp., broszury. Poniżej podano kody CPV, które
mogą odpowiedzieć na zapotrzebowanie na zajęciach.
Kody CPV:
60000000-8Usługi transportowe

33770000-8 Art. hig. I papiernicze
33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33740000-9 Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci
3530000-2 Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich
33720000-3 Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru
03430000-3 -Korek
03116000-7 Kauczuk i lateks(…)
22300000-3 Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki
22200000-2 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
22900000-9 Rożne druki
22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
22600000-6 Tusz
22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub
tektury
24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
24900000-3 Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne

22500000-5Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie
22400000-4Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki
24600000-0Materiały wybuchowe
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24300000-7Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24200000-6Barwniki i pigmenty
24100000-5Gazy
37800000-6Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
37500000-3Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37400000-2Artykuły i sprzęt sportowy
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich częściach
55000000-0 Usługi hotelarskie i restauracyjne
60000000-8 Usługi transportowe33770000
63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
79000000-4 Usługi biznesowe
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
92600000-7 Usługi sportowe
92500000-6 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi kulturalne
92300000-4 Usługi rozrywkowe
92100000-2 Usługi kinematograficzne oraz wideo
98300000-6 Różne usługi

Przykładowy zestaw materiałów
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.

Nazwa
Ocieplina pikowana z podszewką

Ilość sztuk
1,5 m

Tkanina bawełniana w różne wzory i kolory:

7 wzorów (kropki, zygzaki, paski,)
każdy po 40 cm

tkanina bawełniana biała

1m

nici Amanda arena lub Ariadna białe

2 szpulki

Igły z dużym oczkiem

15 szt.

Kredki świecowe

4 opakowania,

bloki techniczne A3

3 szt

czarna farba olejna

min. 0,5l

patyczki do

szaszłyków (małe opakowanie)

wałek do malowania mini (wraz z tacką)

1 szt

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
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Termin i miejsce składania oferty
Oferty 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 dostarczenie materiałów na zajęcia terapeutyczne –
Centrum Wielu Pokoleń”.
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Formularz oferty
na dostarczenie materiałów na zajęcia terapeutyczne
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:

Cena brutto za 1 komplet materiałów do zajęć
terapeutycznych dla minimum 15 osób w
przeliczeniu na 1 zajęcia (cyfrą i słownie):

Przedmiot oferty wraz z opisem

1.

Dostarczenie 1 kompletu materiałów do realizacji
zajęć terapeutycznych

2. Wartość całkowita zamówienia stanowiąca
iloczyn kompletu materiałów na 1 spotkanie
informacyjne i liczby spotkań czyli 24

……….. (słownie: ………………………./100) brutto
Cena kompletu (wiersz powyżej) x 24=

………………………………………………..……….
(słownie………………………………………………….)
brutto

…………………………………………………………………………………………………………..
pieczątka i podpis/podpisy Wykonawcy

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:
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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)
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