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ZAPYTANIE OFERTOWE 

I.  Informacje ogólne: 

 

1. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza do złożenia oferty na realizację 

zamówienia: Dostawa odzieży i środków czystości oraz kosmetyków do makijażu 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 1 z dnia 12.09.2016 r.  

 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „ POWRÓT- wsparcie osób 

bezdomnych w readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 

Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

 

3. Można również w zapytaniu dopisać, że  przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w 

rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy- Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu 

rozeznanie cenowe rynku.   

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania oferty bez podania przyczyny 

 

 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

Adres: ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin 

E-mail: lublin@wolontariat.org.pl, tel. 81 5342652 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie /ich niespełnienie 

oznacza odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję)
 
 

nie dotyczy 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odzieży i środków czystości oraz kosmetyków do 

makijażu  wg. podanej specyfikacji: 

 

Kod CPV: 

 

18000000-9- Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 

 

24955000-3- Chemiczne preparaty toaletowe 

 

1. Spodnie (jeansowe lub z innego materiału, sportowe- dresowe) 60 par 

2. T-shirt, zawartość bawełny min. 50 % (bluzka z krótkim rękawem) – 60 szt. 

3. Bluzka z długim rękawem, zawartość bawełny min. 50 %(longsleeve) – 30 szt. 

4. Kurtka jesienno-zimowa z kapturem- 30 szt. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odziez-obuwie-artykuly-bagazowe-i-dodatki-994/
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5. Czapka, szalik, rękawiczki – 30 kpl. 

6. Bielizna 

 majtki męskie,  zawartość bawełny min. 60 %(bokserki, slipy)- 135 szt.  

 majtki damskie, zawartość bawełny min. 60 % (figi)- 15 szt. 

 podkoszulki męskie, zawartość bawełny min. 50% - 81 szt. 

 biustonosze, 9 szt. 

 skarpetki, zwartość bawełny min. 50 % - 150 par 

7. Obuwie 

 buty zimowe (skóra ekologiczna, kozaki lub trzewiki)- 30 szt. 

 buty sportowe (adidasy) – 30 szt. 

 klapki basenowe/pod prysznic: 30 szt. 

8. ręcznik frotte min. 50 x 100 cm. – 30 szt.; 70 x 140 cm- 30 szt. 

9. kołdra, wym. ok.  135 x 200 cm.- 30 szt. 

10. poduszka wym. ok. 70 x 80 cm- 30 szt. 

11. Komplet pościeli (poszewka na kołdrę o wym. 135 x 200, na poduszkę 70 x 80)- 30 szt. 

12. Mydło w kostce 100g. – 150 szt. 

13. Pasta do zębów 100 ml- 60 szt.  

14. Antyperspirant w sprayu 60 ml.- 60 szt. 

15. Szampon 400 ml.- 30 szt. 

16. tusz do rzęs- min.10 ml., puder prasowany- min. 10 g, fluid- min. 30 ml., - 3 kpl. 

 

  

Dostawa w/w. produktów powinna być zrealizowana w trzech równych turach (wrzesień- 

październik, grudzień 2016r., luty- marzec 2017r.) do dnia 31.03. 2017r. wg. harmonogramu 

ustalonego z zamawiającym. 

 

W przypadku odzieży rozmiary zostaną podane przed rozpoczęciem dostawy w każdej turze, 

 

Płatność przelewem w terminie 14 dni po wystawieniu FAKTURY VAT. Przewiduje się 

możliwość wystawiania faktur częściowych po realizacji części zamówienia. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. cena 100% 

 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca jest związany ofertą do 15 dni od upływu terminu składania ofert 

 

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 2 ); 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 

3. Oferta musi być czytelna; 

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2016r.  do godz. 15:00 . 

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II, pocztą tradycyjną lub 

mailowo na adres: lublin@wolontariat.org.pl. W przypadku ofert składanych 

mailto:lublin@wolontariat.org.pl
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drogą mailową w tytule wiadomości proszę wpisać: oferty na realizację 

zamówienia: Dostawa odzieży i środków czystości oraz kosmetyków do 

makijażu. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej stosowny zapis powinien znaleźć się na kopercie. 

 

Oferty papierowe prosimy składać w zamkniętych kopertach. 
 

5. Zamawiający odrzuci ofertę: 

1) złożoną po terminie*; 

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu*; 

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*; 

4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*; 

5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia*; 

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU 

OFERTY 

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na 

podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.  

IX. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela Justyna Orłowska 

tel. 81 5342652 

e-mail: lublin@wolontariat.org.pl 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 

zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 

2) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 

uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Centrum 

Wolontariatu do zawarcia umowy.  

 

Załączniki zapytania ofertowego/ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2.. Wzór formularza ofertowego. 
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.............................................                                                 .................................................. 

                (data)                                                    (podpis osoby prowadzącej procedurę, 

 działającej w imieniu zamawiającego) 

 


