
 

1 
 

Bydgoszcz, 21.08.2018  

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  
w ramach projektu pn. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu” 

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc zaprasza 
Podmioty Ekonomii Społecznej do nawiązania współpracy i złożenia oferty w zakresie dostawy 
towarów na potrzeby projektu Bydgoski Dzienny Dom Pobytu, który jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. 
 

Zaproszenie dotyczy dostawy/usługi: 

1. Materiałów zużywalnych do terapii zajęciowej dla 12 uczestników projektu Bydgoski Dzienny Dom 

Pobytu przez okres 22 miesięcy. 

Przykładowe miesięczne zapotrzebowanie1: 

Lp. Nazwa towaru i parametry techniczne 
Jednostka 

miary 

Liczba 

jednostek 

1.  karton gładki 50 arkuszy, a4,10 kolorów szt. 1 

2. 2 papier ksero, 500 arkuszy, 80 g szt. 1 

3. 3 farby perłowe, 6 kolorów poj. 80 ml szt. 3 

4. . 
pędzelki okrągłe i płaskie z naturalnego włosia o wielu 

rozmiarach, 10 szt. pędzli płaskich, 10 szt. pędzli okrągłych 
szt. 12 

5.  
pędzle z gąbki, zestaw (3 szt., szer. gąbki ok. 2,5 cm; 3 szt. szer. 

gąbki ok. 5 cm, 3 szt. szer. gąbki ok 7,5 cm) 
zestaw 2 

6.  farby plakatowe, 500 ml, w butelkach, zestaw 12 kolorów zestaw 4 

7.  kredki typu bambino (12 kolorów) - opakowanie opakowanie 5 

8.  plastelina, 12 kolorów opakowanie 1 

9.  
mazaki do wszystkiego, śr. końcówki 0,4 cm (opakowanie 12 

kolorów) 
opakowanie 4 

10.  dziurkacz ozdobny (motyw: kwiatek, serce, gwiazdka, motyl) szt. 4 

11.  krepa, zestaw 10 kolorów w opakowaniu opakowanie 3 

12.  krepina zestaw 6 kolorów w opakowaniu opakowanie 3 

13.  klej magic w tubie szt. 5 

14.  klej w sztyfcie szt. 5 

                                                      
1 Wskazane w tabeli zestawienie miesięczne ma charakter orientacyjny – przykładowy dla celów sporządzenia 
kalkulacji. Realne miesięczne zestawienia materiałów do zajęć terapeutycznych będą uzależnione od szczegółowych 
programów poszczególnych zajęć itp. 
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15.  

zestaw elementów do dekorowania różnego rodzaju 

przedmiotów (brokat, tasiemki, błyszczące ozdoby, cekiny, 

ozdoby filcowe) 

zestaw 10 

16.  prostokąty do origami 100 x 50 mix (500 szt.) szt. 2 

17.  kółka do origami zestaw mix, 800 szt. o śr. 20 mm opakowanie 3 

18.  glina biała samoutwardzalna (500 g) szt. 6 

19.  foremki do odlewów (serce, aniołek), wymiar od 2 do 6,5 cm szt. 6 

20.  taśma samoprzylepna 12 mm szt. 4 

21.  ozdoby styropianowe (jajka, serce, ramki, kule – po 5 szt.) szt. 12 

22.  
tasiemki, zestaw 12 kolorów, 3 różne szerokości: 6 mm, 12 mm, 

25 mm, każda po min. 32 mb 
zestaw 1 

23.  pistolet do kleju na sztyfty o śr. 11 mm szt. 5 

24.  kleje do pistoletu na gorąco o śr. 11 mm szt. 30 

25.  nożyczki szkolne ostro zakończone, dł. 14 cm szt. 12 

26.  
papier wycinankowy nabłyszczany 10 arkuszy A4, 10 kolorów 

(opakowanie) 
opakowanie 10 

27.  wazony szklane do zdobienia, wysokość 25 cm szt. 12 

28.  sizal (opakowanie 50 g), kolor zielony, naturalny, czerwony opakowanie 6 

29.  
przedmioty do zdobienia decoupage – pudełko drewniane 

kwadratowe 11x11x5,5cm 
szt. 12 

30.  brokaty i barwniki ozdobne zestaw 6 

31.  farba akrylowa do decoupage, poj. 60 mln, 5 kolorów zestaw 5 

32.  papier ryżowy do decoupage- różne wzornictwo szt. 12 

33.  
serwetki do decoupage, rozmiar 33 cm x 33 cm, opakowanie (20 

szt.) – różne wzornictwo 
zestaw 5 

34.  klej do decoupage szt. 7 

35.  mąka pszenna,  kg kg 8 

36.  cukier, kg kg 8 

37.  cukier waniliowy 16 g szt. 10 

38.  posypka cukrowa  80 g szt. 5 

39.  mleko 2%, poj. 1 litr litr 7 

40.  Jajka szt. 25 

41.  kakao extra ciemne, 80 g szt. 4 

42.  proszek do pieczenia, 30 g szt. 10 

43.  
bakalie, 100 g (rodzynki, orzechy, żurawina – po 4 paczki z 

każdego rodzaju) 
szt. 12 

44.  margaryna do pieczenia, 250 g szt. 7 

45.  masło śmietankowe, 200 g szt. 3 

46.  
rękawiczki ogrodnicze, bawełniane, podgumowane, różne 

wzory, rozmiar m (10 szt.), rozmiar l (10 szt.) 
szt. 12 
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47.  nasiona warzyw (15 szt.) kwiatów (20 szt.) szt. 35 

48.  sadzonki owocowe (5 szt.), krzewów (5 szt.) szt. 10 

49.  
doniczki z tworzywa, różne kolory, kwadraty (15 szt.), 

prostokąty (15 szt.) 
szt. 30 

50.  

zestaw narzędzi ogrodniczych (pazurki ogrodnicze, widełki, 

grabki, motyka z widełkami, łopatka, motyka prosta), długość 

całkowita narzędzi 31-37 cm 

zestaw 5 

51.  
konewka do nawadniania ogrodu, poj. 10 litrów, tworzywo 

sztuczne, kolor zielony 
szt. 4 

52.  wiadro okrągłe, poj. 10 litrów, tworzywo sztuczne, kolor zielony szt. 2 

 
 
Dostawy w zakresie w/w pozycji dostarczane będą w okresie od 01.10.2018 r. do 31.07.2020 r.  
w cyklu miesięcznym (Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia cyklu zamówień, jeśli będzie 
wynikało to z harmonogramu planowanych zajęć terapeutycznych itp.). 
 
Oferty prosimy składać na załączonym formularzu do 27.08.2018 pod adres: info@psg.edu.pl lub 
osobiście do siedziby Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group 
Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem (w temacie maila lub na 
kopercie) „Oferta na materiały do terapii zajęciowej – BDDP” 
 
Osoba do kontaktu  

• Remigiusz Koc tel.: 601-619-159  email: info@psg.edu.pl 

• Eliza Natywa tel 794-650-066 email: eliza.natywa@psg.edu.pl  
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FORMULARZ OFERTY 
na zakup materiałów zużywalne do terapii zajęciowej  

w ramach projektu Bydgoski Dzienny Dom Pobytu 
 

Lp.  Przedmiot oferty Cena łączna brutto za 
towary opisane w tabelach  

(do dwóch miejsc po 
przecinku) 

1 Zakup materiałów  zużywalnych do terapii zajęciowej (kalkulacja wg 
przykładowego zapotrzebowania wskazanego w treści zaproszenia) 

 

 
 
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.  

 

 

DANE OFERENTA  

Nazwa:  

 

Adres siedziby:  

 

Telefon:  E-mail:  

REGON:  WWW:  

NIP:  Reprezentant (osoba uprawniona do podpisania 
umowy):  

 

OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i nazwisko:   E-mail:  

Telefon:  
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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 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. Zobowiązuj się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego  

w przypadku uzacniania mojej oferty za najkorzystniejszą. 

6. Oświadczam, że niniejsza oferta ważna jest przez okres 30 dni od daty jej złożenia. 

 
 
 

 
………………………………………………… 

(data, podpis, pieczęć) 

 
 


