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Postomino, dnia 25.09.2019 r. 

GOPS.PPS.4141.7.1.02.4.2019 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2019/PPS 

na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – 

Programu Aktywności Lokalnej 

 

w ramach realizowanego projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie zaprasza do składania ofert 

w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb 

grupy – Programu Aktywności Lokalnej. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-113 Postomino 30,  

tel./faks (59) 846-44-63, e-mail: m.gornik@postomino.pl  

 

Nabywca: Gmina Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, NIP 499 04 24 533. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz WARUNKI REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów/ produktów wynikających                

z indywidualnych potrzeb grupy – Programu Aktywności Lokalnej dla 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie, wg CPV: 39220000-0 –  

artykuły gospodarstwa domowego. 

2. Szczegółowe informacje na temat doposażenia zostały podane w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej/większej ilości 

przedmiotów niż w formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1. 

4. Dowóz zakupionego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbędzie 

się na koszt Wykonawcy.  

5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego zamówienie w przypadku złej 

jakości produktów. 

6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmioty zgodnie z gwarancją udzielaną przez 

producenta. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia przelewem 

bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostawy 

zamówienia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawionej faktury 

VAT przez Wykonawcę. 
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III. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone 

w zapytaniu ofertowym. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium - Kryterium cena 

– 100%.  

3. Wybrany Wykonawca zostanie o wyborze powiadomiony za pośrednictwem 

poczty e-mail. 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 

1. Wypełnioną ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

lub przesłać na adres m.gornik@postomino.pl z dopiskiem „Oferta na zakup materiałów/ 

produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – Programu Aktywności 

Lokalnej.” nie później niż do dnia 07 października 2019r. Oferty złożone po w/w terminie 

nie będą rozpatrywane. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

3. Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy.  

4. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia 

(forma pisemna, elektroniczna lub faksem) nie wyrazi zgody (forma pisemna 

lub elektroniczna lub faksem) na poprawienie omyłki – dotyczy innych omyłek polegających 

na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści 

oferty. 

 

V. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:  

Do kontaktów z wykonawcami w sprawach związanych z procedurą składania ofert upoważniona 

jest: Monika Górnik-Wojciechowska, tel.: 59 846 44 63. 

          

 

  

            ZATWIERDZAM 

 

Kierownik  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

         w Postominie 

                   /-/ Krystyna Ślebioda 
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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego nr 4/2019/PPS 

z dnia 25 września 2019r. 

 

 

 
 
…………….…………………. 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Postomino 30,  

76 – 113 Postomino 

 

 

Formularz ofertowy  

 
na zakup materiałów/ produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – Programu 

Aktywności Lokalnej w ramach realizowanego projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu 

Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                            

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:           

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………...………

………………………………………………………………………………………………………...…… 

Nr telefonu Wykonawcy: ............................................................. 

Nr faxu Wykonawcy: ……………………………………….… 

REGON Wykonawcy: ………………………………………… 

NIP Wykonawcy: ………………………………………..……. 

Numer konta bankowego ………………………………………………………………………………… 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego nr 4/2019/PPS z dnia 25 września 2019r. na: zakup materiałów/ 

produktów wynikających z indywidualnych potrzeb grupy – Programu Aktywności Lokalnej 
oferujemy: 
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Formularz asortymentowo – cenowy: 

 

LP. NAZWA ILOŚĆ 
CENA JEDNOSTKOWA 

BRUTTO 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

1 2 3 4 5 

1 
Miski różnej wielkości 3,5,7,10 

litrów 
2 komplety     

2 Tłuczek do mięsa 
2 szt.     

3 Trzepaczka 
2 szt.   

4 Cedzak durszlak 
2 szt.     

5 Zestaw kuchenny chochelek do zupy 
1 zestaw   

6 Wałek do ciasta drewniany 37cm.dł. 
2 szt.   

7 Tarka do ziemniaków 
2 szt.   

8 Łyżeczki małe -12 szt 
2 kpl.   

9 
Forma do pieczenia ciasta metalowa 

30 cm.  

5 szt.   

10 Waza do zupy biała 3,5 litra 3 szt.   

11 
Miska porcelanowa lub szkło 

ciemny brąz 3 litrowa 
3 szt.   

12 Czajnik bezprzewodowy1,7 l. 1 szt.   

13 
Blender kielichowy do robienia 

koktajli moc 350 W. pojemność 1,25 

l. 

1 szt.   

14 
Zestaw noży 5 dł.ostrza 20cm.,19,5 

cm.,i mniejsze 
1 kpl.   

15 
Naczynie żaroodporne dł.41 cm. 

Szer.26 cm. Wys. 9,5 cm. 
3szt.   

16 Suszarka do naczyń wisząca 50 cm. 1 szt.   

   RAZEM:   
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Oświadczamy, że: 

 

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje potrzebne do przygotowania oferty.  

2. W cenie wskazanej w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

3. Oświadczam, że akceptuję proponowany przez zamawiającego wzór umowy (proszę wpisać 

dane firmy do zaakceptowanego wzoru umowy). 

4. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu 

zamówienia jest/są ……………………………………………………………………………... 

5. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówień ………………………………………. 

 

 

 

 

 
 …….….………….……….………………..…………………… 
 (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

       

……………..…………………  
         (miejscowość, data) 

 

 
 

 

 


